
Yttrande angående – Åtgärdsvalsstudie Dag 
Hammarskjölds boulevard 
 

I kommunstyrelsen:  

 

Yttrandet 
När översiktsplanen för Göteborg var uppe för beslut våren 2022 hade SD ett yrkande med 11 
punkter för att förbättra planen. Punkt 3 gällde Slottsskogen och Dag Hammarsköldsleden. 
Sverigedemokraternas vision om detta område presenterades på följande sätt:  

 

Slottsskogen, Botaniska och Änggårdsbergen 

Det behövs en ordentlig strategi och seriösa åtgärder för att knyta ihop Slottsskogen med 
Änggården. Genom två ekodukter över dag Hammarsköldsleden samt genom att sänka ner 
Margretebergsgatan i ett tråg kan man skapa två nya länkar mellan Slottsskogen och 
Änggårdsbergen.  

Denna läsning gör att göteborgaren kan ta sig till fots från Linnéplatsen ända bort till Eklanda 
i Mölndal utan att passera över en bilväg eller ett spårvagnsspår. Man har även knutit ihop den 
isolerade Slottsskogsvallen med både Änggården och Slottsskogen. Man kan då skapa 
fantastiska gröna och sammanhängande vandringsleder och motionsspår i detta enorma 
grönområde.  

Genom att vandra genom Änggårdsbergens naturreservat med omväxlande natur och kuperat 
landskap med flera spännande fornlämningar får man en fantastisk upplevelse av det 
västsvenska landskapet. Vandringen går sedan över Botaniska med dess rika och 
mångfasetterade explosion av intressanta blommor, växter, träd och buskar. Via ekodukter går 
färden över till den kära gamla Slottsskogen som är en viktig del av göteborgarens identitet.  

Slutligen kommer man till Linnéplatsen och Slottsskogens storslagna entré som på ett 
finurligt sätt utökat sin yta samtidigt som spårvägen behållit sin funktion.   

Detta är en vision gör att Dag Hammarsköldsleden finns kvar som en viktig länk mellan södra 
Göteborg och innerstaden. Samtidigt har Sahlgrenska Sjukhuset kvar en säker och snabb 
transportlänk till stora delar av västra och södra Göteborg. Boulevardprojektet har därmed 
lagts i graven. 

 

 

Yttrande  
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                                                  Ärende 2.1.5 



 

 

En grön Ekodukt på 100 meter binder samman 
Slottsskogen med Botaniska.  
Dag Hammarsköldsleden behålls som viktig  
planskild trafikled 

En grön Ekodukt på 100 meter binder samman 
Slottskogvallen med Änggården.  
Dag Hammarsköldsleden behålls som viktig  
planskild trafikled 

Margretebergsgatan sänks ner i ett tråg. 
En lång Ekodukt byggs över tråget som 
 binder samman Slottsskogen med 
 Slottskogvallen  
 

Linnéplatsens entré utökas och en kreativ lösning för Lindholmsförbindelsens 
tunnelmynning samt Spårvagnstrafiken tas fram. 
Lösningen ska framhäva Slottsskogens entré och maximera de gröna ytorna.  
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Åtgärdsvalsstudie Dag Hammarskjölds 
boulevard   
Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 

1. Kommunfullmäktiges uppdrag till trafiknämnden 2016-06-16 § 6, att genomföra en 
åtgärdsvalsstudie för Dag Hammarskjölds boulevard, förklaras fullgjort.  

2. Göteborgs Stad avvaktar med fortsatt utredning av Dag Hammarskjölds boulevard till 
dess att en utbyggnadsplanering har fastställts. 

Sammanfattning 
Åtgärdsvalsstudien för Dag Hammarskjöld boulevard innebär att förutsättningarna för att 
omvandla den kommunala Dag Hammarskjöldsleden till boulevard, från Järnbrott i söder 
till Linnéplatsen i norr, prövas. Syftet är dels att visa vilka åtgärder som krävs för att 
åstadkomma en boulevard, där både trafiklösningar och stadsutveckling har hanterats. 
Dels är det att utvärdera i vilken utsträckning en omdaning till boulevard i detta stråk 
bidrar till hållbar mobilitet och goda stadsmiljöer. 

För att möjliggöra en boulevardomvandling och stadsutveckling krävs åtgärder som 
ligger utanför stadens rådighet. Den enskilt viktigaste åtgärden är ett genomförande av 
Målbild Koll2035. För att realisera hela stadsutvecklingen enligt översiktsplanens 
geografiska inriktning för Högsbo-Frölunda krävs också åtgärder i ett tidsperspektiv 
bortom år 2035, där järnväg mellan Kungsbacka och Haga station via Järnbrott är en 
potentiell nyckel för detta område och staden som helhet. För att bygga en välfungerande 
helhet, med boulevard och stadsbana, krävs erforderlig finansiering för genomförandet 
och samverkan mellan alla berörda aktörer. 

Stadsledningskontoret föreslår kommunfullmäktige att förklara uppdraget om 
åtgärdsvalsstudie för Dag Hammarskjölds boulevard (KF 2016-06-16, § 6) för fullgjort. 
Vidare bedömer stadsledningskontoret att mot bakgrund av nämndernas 
prioriteringsbehov behöver utredningen ses i ett större sammanhang. Ett fortsatt uppdrag 
bör därför inte ges i nuläget utan vägas gentemot andra stadsutvecklingsprojekt i staden, 
detta kan göras först efter att de nya nämnderna tagit fram en utbyggnadsplanering för 
staden. En utbyggnadsplanering ska konkretisera genomförandet av översiktsplanens mål 
och inriktning samt utgöra prioriteringsordning mellan stadsbyggnadsprojekten. 

Stadsledningskontoret 
 

  
  

Tjänsteutlåtande 
Utfärdat 2022-07-06 
Diarienummer 0327/22 
 

Handläggare  
Ann-Marie Lindell 
Telefon: 031-368 02 21 
E-post: ann-marie.lindell@stadshuset.goteborg.se 
   

mailto:ann-marie.lindell@stadshuset.goteborg.se
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Bedömning ur ekonomisk dimension 
Ett genomförande av boulevarden och stadsutvecklingen enligt förslaget i studien 
kommer att få omfattande ekonomisk påverkan för Göteborgs Stad, både gällande utgifter 
och inkomster.  

Investeringsomfattningen för redovisat boulevardförslag inklusive spårväg är ca 2 500 
mnkr, i 2020 års prisnivå. Utöver denna uppskattning har en riskreserv uppskattats och 
lagts till ovanstående utgifter. Riskreserven avser främst att ta höjd för förändringar av 
förslaget och framför allt vad som anses ingå i objektet. Riskreserven har bedömts till  
i storleksordningen 1 000 mnkr. Sammantaget innebär det en kostnadsbedömning 
inklusive riskreserv på 2 500 – 3 500 mnkr. Detta omfattar dock endast en mycket 
avgränsad yta för boulevarden och spår i markplan. 

Ekonomiska bedömningar avseende angränsade gator, infrastruktur eller annan 
allmänplats som följer av en stadsutveckling av området har inte ingått i studien. Inte 
heller åtgärderna som behövs/krävs på systemnivå, exempelvis Metrobuss-åtgärder eller 
andra åtgärder i Målbild Koll2035 ingår i den bedömda investeringsvolymen.  

Marken som frigörs vid en boulevardomvandling är till stora delar kommunal mark och 
vid en försäljning kommer den ge intäkter till staden. På kommunal mark inom Dag 
Hammarskjöldsstaden bedöms cirka 2 000 – 5 000 bostäder som en trolig exploatering. I 
nyligen antagna översiktsplanen för Göteborg framgår det av den geografiska 
inriktningen för området att en rad övergripande anläggningar, som exempelvis 
boulevarden och en spårutbyggnad, kan bli föremål för att till del finansieras av 
exploateringsbidrag om det genomförs strukturerat. I vilken mån exploateringen kan bidra 
till finansieringen är dock oklart i detta skede, men bedömningen är dock fortsatt att stora 
delar kommer att kräva en offentlig finansiering och troligen kräva medfinansiering från 
andra offentliga aktörer för att vara genomförbart.  

Ett genomförande förutsätter dessutom, ur ett trafikalt perspektiv, åtgärder och utökning 
av kollektivtrafikeringen, vilket är åtgärder som ligger direkt på 
kollektivtrafikhuvudmannen. Dessutom kommer det att krävas investeringar utanför 
området, för att möjliggöra den förändring i biltrafiksystemet som boulevarden medför. 
Det handlar om investeringar för att få fler att åka med kollektivtrafik, till exempel från 
södra Göteborg och Kungsbacka, vilket innebär investeringar från Trafikverket och 
Västra Götalandsregionen.  

Det är därmed svårt att i nuläget bedöma de samlade ekonomiska konsekvenserna för den 
stadsutveckling som möjliggörs genom föreslagen boulevardisering och de åtgärder som 
anges som förutsättningar för att en boulevardomvandling och stadsutveckling ska vara 
möjlig. 

En bedömning av ett nollalternativ har genomförts på en översiktlig och grov nivå. Den 
omfattar endast en bedömning av de åtgärder som krävs för att nyinvestera i 
brokonstruktioner, som motsvarar de befintliga efter att deras tekniska livslängd uppnåtts 
samt det löpande reinvesteringsbehovet för dessa anläggningar fram till dess tekniska 
livslängds slut. På sträckan mellan Linnéplatsen och Järnbrottsmotet finns det 
sammanlagt ett tiotal brokonstruktioner som kan behöva ersättas från år 2040. Denna 
”alternativkostnad” bedöms översiktligt till i storleksordningen ca 1 000 mnkr.  
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Utredningen innehåller även en grov värdering av alternativ med planskild spårväg som 
innebär högre kostnader, med cirka 2–3 gånger högre investeringsbehov för en upphöjd 
lösning och cirka 4–5 gånger högre investeringsbehov för en lösning under mark.  

Bedömning ur ekologisk dimension 
Boulevardomvandlingen är en strukturell åtgärd som möjliggör översiktsplanens 
fullständiga stadsutvecklingspotential i området Högsbo-Frölunda. Det innebär att ett 
stort antal bostäder blir möjliga på kommunalt ägd mark, i ett område med hög 
efterfrågan, med god tillgänglighet genom hållbara färdmedel. I ett regionperspektiv 
innebär detta förtätning i regionens kärna med närhet till kapacitetsstark kollektivtrafik. I 
det lokala perspektivet innebär det en ökad tillgänglighet till vardagens utbud och 
samtidigt bättre möjligheter att gå och cykla inom området, vilket har övervägande 
fördelar för flertalet fotgängare och cyklister. Sammantaget ger en förtätning i det här 
området ett mindre ekologiskt fotavtryck än det skulle ha gett i till exempel ett mer 
perifert beläget område med sämre förutsättningar till kollektivtrafikresande. Det är dock 
nödvändigt att möjligheterna till kollektivt resande utanför området, som påverkas av den 
här omvandlingen, sammantaget förbättras och inte försämras. Det är dock beroende av 
en rad kraftfulla åtgärder utanför denna studies mandat.  

Ljudnivåerna av framtida trafikflöden i en framtida bebyggelse vid en boulevard skulle 
ligga i nivåer som idag finns kring större gator som staden har. De ljudnivåer som har 
beräknats för boulevarden har staden idag runt flera av sina flaneringsstråk och 
cykelbanor, exempelvis Södra Vägen och Linnégatan.  

Det finns en risk för dålig luftkvalitet lokalt i exempelvis förtätade gaturum. Det finns 
miljökvalitetsnormer (MKN) för en rad olika luftföroreningar. I Göteborg är det framför 
allt halterna av kvävedioxid som riskerar att överskrida normerna. Därför har en 
beräkning genomförts av kvävedioxidhalterna för det föreslagna gaturummet kring Dag 
Hammarskjölds boulevard, på sträckan mellan Marconi- och Flatåsmoten. Resultatet av 
beräkningarna visar att risken är liten för att miljökvalitetsnormerna för kvävedioxid 
överskrids i det planerade gaturummet. Det är troligt att även halterna av samtliga andra 
luftföroreningar underskrider sina respektive miljökvalitetsnormer, eftersom kvävedioxid 
i regel är den luftförorening som ligger högst i förhållande till sitt gränsvärde i Göteborg.  

Avrinningen av dagvatten från boulevarden och området runt den är tydligt kopplat till i 
första hand Stora Ån men även till Göta älv. En omvandling av de östra delarna av 
Högsbo kan medföra förbättrade förutsättningar för ökad rening av dagvatten, minskade 
förekomster av markföroreningar och i förlängningen en förbättring av den kemiska 
statusen på vattenrecipienterna. I de östra delarna finns idag få park- och naturområden 
som kan ta emot och rena dagvatten. Eftersom planen avser att omvandla 
verksamhetsområdet till blandstad finns en större möjlighet än idag att tillskapa grönska i 
form av exempelvis bostadsnära parker och på så vis utveckla ekosystemtjänster som 
bland annat kan ta hand om förorenat dagvatten  

Översiktsplanens bedömning av miljökonsekvenser i området Högsbo-Frölunda 
konstaterar att området, där boulevarden och Dag Hammarskjöldstaden står för den 
största förändringen, sammantaget ger positiva konsekvenser för områdets parker, natur 
och friluftslivsområden. Detta då översiktsplanen skapar en strategisk grund för att stärka 
den gröna infrastrukturen såväl inom planområdet som dess kopplingar till angränsande 
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områden. Den minskade barriäreffekten stärker tillgängligheten för både boende och 
besökare.  

Översiktsplanens bedömning konstaterar också att målpunkter för rekreation, såsom 
Slottsskogen och Änggårdsbergen, påverkas positivt av att tillgängligheten till dessa 
förbättras och att orienterbarheten mellan dem stärks. Detta genom att flera passager över 
boulevarden planeras, tillsammans med en sänkning av boulevardens hastighetsgräns, 
samt tydligare och fler entréer till park- och naturområdena.  

Bedömning ur social dimension 
Barn som bor inom området idag och i framtiden kommer att påverkas, framför allt på 
längre sikt då de flesta förändringarna tar tid att genomföra. Det är främst väster om 
boulevarden som dagens barn kommer att påverkas närmare i tiden. Förtätning enligt 
detaljplaner inom stadens projekt BoStad2021 kommer att färdigställas relativt snart. 
Mycket av studiens förslag kommer att kunna stärka barnens perspektiv då fokus ligger 
på en stadsmiljö med mindre barriärer och större fokus på trygghetsfrågor.  

Inom översiktsplanens geografiska inriktning för Högsbo-Frölunda har det genomförts en 
social konsekvensanalys som har inkluderat en barnkonsekvensanalys. Det kommer dock 
fortsatt att vara en intensiv trafikmiljö i boulevarden där barn i lägre åldrar inte bör vistas 
själva. Att försöka bevara några av de broar för gående och cyklister som finns över leden 
idag kan vara ett sätt att underlätta barnens självständiga rörlighet.  

En fortsatt planläggning av området kommer att kräva ytterligare analys av flera aspekter 
ur ett barnperspektiv. Det behövs då inte minst för området öster om Dag 
Hammarskjöldsleden som inte varit i fokus i tidigare genomförd social konsekvensanalys.  

Verksamhetsområdet i östra Högsbo har idag en stor bredd med arbetsplatser med till 
exempel lättare industri. Idag pendlar cirka 700 personer från Frölunda och Tynnered till 
Högsbo och Sisjön. Föreslagen markanvändning i ny översiktsplan innebär en 
omvandling till blandstad med högt bostadsinnehåll till skillnad från dagens handels- och 
verksamhetsområde. Mycket av förtätningen längs boulevarden planeras att ske på 
befintlig markparkering där kostnaderna för att parkera idag är låga. Boende med lägre 
inkomster i området kan få en kännbar effekt av en sådan förändring. Med en omvandling 
av området, där delar av dessa arbetsplatser försvinner, behöver människor söka dessa 
arbeten på andra platser i eller utanför Göteborg. Det kan skönjas en utveckling där denna 
typ av arbetstillfällen flyttas längre ut från staden i takt med att den förtätas. Samtidigt 
skapas det förutsättningar för arbetstillfällen för högt utbildad arbetskraft i de centrala 
delarna. 

Bilagor 
1. Trafiknämndens protokollsutdrag och tjänsteutlåtande, 2022-04-21 § 149 

2. Trafiknämndens protokollsutdrag och tjänsteutlåtande, 2022-02-10 § 26, 
bilaga 1–4 (bilaga 5–18 finns tillgängliga på stadsledningskontoret) 
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Ärendet  
Trafiknämnden beslutade 2022-04-21 § 149 bland annat att föreslå kommunfullmäktige 
att förklara uppdraget om åtgärdsvalsstudie för Dag Hammarskjölds boulevard  
(KF 2016-06-16, § 6) för fullgjort. Trafiknämnden beslutade även att föreslå 
kommunfullmäktige att ge trafiknämnden i uppdrag att återkomma med ett 
inriktningsbeslut med tillhörande finansieringsförslag för trafikåtgärder som följer 
boulevardens inriktning preciserade av trafiknämnden och som krävs för att stödja 
markanvändningen enligt översiktsplan för Göteborg. 

Beskrivning av ärendet 
År 2010 beslutade byggnadsnämnden att ge i uppdrag åt stadsbyggnadskontoret att 
sammanställa planeringsförutsättningar för hur Dag Hammarskjöldsleden kan göras om 
till en stadsboulevard och hur områdena på båda sidor kan utvecklas till blandstad. Detta 
resulterade i en förstudie, som färdigställdes år 2015. Två år senare kompletterades 
förstudien från 2015 med en visualisering av hur en hög exploatering runt boulevardens 
hela sträckning skulle kunna se ut. I denna saknades dock tillräcklig beskrivning av hur 
bland annat trafikföringen skulle lösas. År 2017 gav därför kommunfullmäktige via 
stadens budget ett uppdrag till trafiknämnden att, i samverkan med byggnadsnämnden 
och fastighetsnämnden, genomföra en åtgärdsvalsstudie för Dag Hammarskjölds 
boulevard, gällande både trafiklösning och stadsutveckling. 

Uppdraget innebär att pröva förutsättningarna för att omvandla den kommunala Dag 
Hammarskjöldsleden till boulevard, från Järnbrott i söder till Linnéplatsen i norr. 
Uppdraget har genomförts i samverkan med byggnadsnämnden, fastighetsnämnden och 
park- och naturnämnden, i en förvaltningsövergripande organisation. Denna arbetsgrupp 
har haft i uppdrag att utifrån ett stadsbyggnadsmässigt helhetsperspektiv ta fram:  

• ett förslag till en gemensam målbild  

• en åtgärdsvalsstudie (ÅVS) för Dag Hammarskjölds boulevard  

• en fördjupning av översiktsplanen för området Högsbo-Frölunda med Dag 
Hammarskjöldsleden  

• en genomförandeplan för områdets utveckling  

I mars 2021 tog trafiknämnden beslut att skicka ut åtgärdsvalsstudien på remiss under 
perioden april-juni 2021. Åtgärdsvalsstudien remitterades till 20 av kommunens bolag 
och förvaltningar, Kungsbacka och Mölndals kommun, därtill 6 regional och statliga 
myndigheter, sakägare med flera. 

Generellt ser remissinstanserna positivt på stadsutveckling med boulevard och stadsbana. 
Flera parter ser behovet av fortsatt samverkan kring övergripande åtgärder i 
trafiksystemet, till exempel projekt Metrobuss. Trafikverket vill bland annat arbeta vidare 
kring trafikanalyser avseende förändringar i det övergripande vägnätet. Länsstyrelsen 
trycker på att den här planeringen är en mellankommunal fråga att arbeta vidare med. 
Flera parter lyfter att det finns osäkerhet kring genomförandet av de åtgärder som ligger 
inom och utanför området, och därmed vilken trafikutveckling som kan bli verklighet på 
sikt. Flera nämnder beskrev även behovet av att tydligare lyfta barnperspektivet som de 
tyckte var för litet behandlat. 
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Park- och naturnämnden och kulturnämnden beskrev vikten av att Slottsskogen möter 
boulevarden, och att det inte uppförs bebyggelse mellan boulevarden och Slottsskogen. 
Ett flertal yttranden var uttalat positiva till en flytt av spårvagnshållplatsen Botaniska 
Trädgården, till det föreslagna nya läget mittför entrén till Botaniska. 

Västra Götalandsregionen (VGR) stödjer förslaget till utbyggnad och stadsutveckling. 
Miljö- och klimatnämnden samt socialnämnden Sydväst menar att förslaget innebär 
negativa konsekvenser för den långväga pendlingscyklingen. 

Byggnadsnämnden och park- och naturnämnden framhöll vikten av att 
åtgärdsvalsstudiens roll i planeringsprocessen förtydligas, och framför allt i relation till 
planering enligt plan- och bygglagen. 

Vid trafiknämndens sammanträde 2022-02-10 § 26 tog nämnden beslut om ÅVS:en men 
beslutsatser som återgavs i protokollet blev fel. På nämndens sammanträde 2022-04-21  
§ 149 upphävdes därför det tidigare beslutet och nämnden beslutade på nytt i frågan 
enligt nedan. 

1. Trafiknämnden upphäver sitt beslut från 2022-02-10 § 26. 

2. Trafiknämnden föreslår kommunfullmäktige att förklara uppdraget om 
åtgärdsvalsstudie för Dag Hammarskjölds boulevard (KF 2016-06-16, § 6) för 
fullgjort.  

3. Trafiknämnden föreslår kommunfullmäktige att ge trafiknämnden i uppdrag att 
återkomma med ett inriktningsbeslut med tillhörande finansieringsförslag för 
trafikåtgärder som följer boulevardens inriktning preciserade av trafiknämnden 
och som krävs för att stödja markanvändningen enligt översiktsplan för Göteborg. 

4. Trafiknämnden beslutar att planeringen för boulevarden ska utgå från den 
inriktning för trafiksystemet och stadsmiljö som framgår av Åtgärdsvalsstudien 
för Dag Hammarskjölds boulevard, bilaga 1 till trafikkontorets tjänsteutlåtande.  

5. Trafiknämnden beslutar att inleda dialog med Västra Götalandsregionen och 
Trafikverket om parternas medverkan i utredning av en potentiell framtida 
järnväg från Haga station till Kungsbacka via Järnbrott. 

6. Trafiknämnden justerar ärendet omedelbart. 

ÅVS:ens förhållande till styrande dokument 
Boulevarden pekas ut som tänkbar åtgärd i trafikstrategin. Den högre prioriteringen av 
fotgängare, cyklister och inriktningen för ett ökat kollektivtrafikresande är i linje med 
trafikstrategins riktning. Förslaget kan påverka tillgängligheten med bil i det 
övergripande trafiksystemet men strategin framåt är att fortsätta verka för att förändringen 
från led till boulevard ska fungera väl tillsammans med det övergripande trafiksystemet.  

Dagens separerade pendlingscykelbana längs Dag Hammarskjöldsleden har varit 
nödvändig att förändra och istället integrera i Dag Hammarskjöldstadens gatustruktur. 
Bedömningen är att det finns goda möjligheter att etablera ett nytt pendlingscykelstråk 
med god framkomlighet, där förbättrade kvaliteter i utrymme, stadsupplevelse och 
trygghet kan kompensera för en lägre hastighetsstandard än dagens utformning. Med 
framväxten av en ny intilliggande stadsbebyggelse kan flera av cyklisternas målpunkter 
också komma att lokaliseras längs sträckan.  
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Kollektivtrafikplaneringen i studien tar sin utgångspunkt i Målbild Koll2035. Förslaget i 
studien omfattar en konkretisering av den stadsbana längs Dag Hammarskjöldstråket som 
pekas ut i Målbilden. Stadsbanan kommer att erbjuda restider som möter målsättningen i 
Målbild Koll2035. Förslaget till stadsbana innebär dock en lägre hastighetsstandard och 
högre grad av integrering i stadsmiljön vilket samtidigt medför högre tillgänglighet och 
en stadsmiljö som tillför folkliv. 

Förslaget till boulevard är en viktig del i översiktsplanens geografiska inriktning för 
Högsbo-Frölunda, som ersätter den fördjupade översiktsplanen för Fässbergsdalen inom 
Göteborgs kommunavgränsning. Åtgärdsvalsstudien bygger på samma markanvändning 
som översiktsplanens geografiska inriktning för Högsbo-Frölunda, vilken innebär en 
förändring av markanvändningen i östra Högsbo (i förhållande till den som gäller i 
nuvarande översiktsplan och fördjupad översiktsplan för Fässbergsdalen): från 
verksamhetsområde till blandstad med övervägande bostadsändamål. Även 
markanvändningen i Sisjön föreslås förändras i förhållande till den fördjupade 
översiktsplanen för Fässbergsdalen. Trafikkontoret har sedan 2015 arbetat med en 
åtgärdsvalsstudie för Södra Mellanstaden som färdigställdes under 2021. Den redovisar 
det samlade trafikperspektivet på ett stort område och lyfter många åtgärder, varav en del 
nu blivit konkretiserade genom föreliggande åtgärdsvalsstudie. 

  
Kartbilder över aktuellt område. Till vänster: Orienteringskarta. Till höger: Streckad linje motsvarar 
ÅVS:ens geografiska avgränsning, heldragen linje är det område inom vilket ÅVS:en föreslår åtgärder. 
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Mål och syfte med ÅVS:en 
Målet för en boulevardomvandling har formulerats enligt nedan i åtgärdsvalsstudien:  

”Dag Hammarskjölds boulevard ska stödja stadsomvandlingen i Västra Göteborg och 
bidra till både hållbar mobilitet och goda stadsmiljöer.”  

Syftet med genomförandet av denna åtgärdsvalsstudie är tvådelat. Dels är det att ta fram 
en studie som visar vilka åtgärder som krävs för att åstadkomma en boulevard i Dag 
Hammarskjöldsledens sträckning, där både trafiklösningar och stadsutveckling har 
hanterats. Dels är det att utvärdera i vilken utsträckning en omdaning till boulevard i detta 
stråk bidrar till hållbar mobilitet och goda stadsmiljöer. 

Översiktsplanens geografiska inriktning för området Högsbo-Frölunda och 
utgångspunkter för studien  
Den nya översiktsplanen som antogs i kommunfullmäktige 2022-05-19 § 26 innehåller en 
geografisk inriktning som omfattar Högsbo-Frölunda med Dag Hammarskjöldsleden. 
Planen stödjer även genomförandet av Målbild Koll2035. 

Den geografiska inriktningen bygger vidare på den kommunövergripande planens 
inriktning och har som utgångspunkt att möjliggöra en fortsatt bebyggelseutveckling. 
Nästan all utbyggnadskapacitet inom den så kallade mellanstaden i sydvästra Göteborg 
ligger inom översiktsplanens geografiska inriktning för området Högsbo-Frölunda. I 
planen framhålls att en viktig ambition är att: 

”låta den sammanhållna, blandade stadsbebyggelsen växa, genom att omvandla delar av 
Högsbo industriområde till blandad stadsbebyggelse. Detta förutsätter då en samtidig 
förändring av Dag Hammarskjöldsleden till en boulevard med spårväg för att bryta den 
barriär som leden utgör idag och istället säkerställa att den nytillkomna blandade 
stadsbebyggelsen verkligen får förutsättningar att på ett sammanhållet vis knytas samman 
med den redan befintliga bebyggelsen i Frölunda, Högsbo, Järnbrott, Flatås och andra 
angränsande områden.” 

Ett förverkligande av översiktsplanens geografiska inriktning för Högsbo-Frölunda 
bygger därför på att Dag Hammarskjöldsleden omvandlas till boulevard. Vidare anger 
översiktsplanen att det, söder om Marklandsgatan, finns goda möjligheter att skapa en 
boulevard som kantas av bebyggelse på bägge sidor i form av en rutnätsstad.  

Utöver ovanstående övergripande inriktning i översiktsplanen har ett antal 
utgångspunkter för studiens åtgärdsförslag identifierats: 

• Leden är idag en viktig länk i stadens övergripande vägnät. 

• Leden är ett av de kapacitetsstarka och mest gena transportstråken för regional 
och kommunal bil- och busstrafik, samt pendlingscykeltrafik från sydvästra 
Göteborg till stadskärnan, det vill säga för genomfartstrafik.  

• En omvandling av en storskalig trafikled av den här typen kommer att få stora 
effekter på både reseanspråken och resmönstren inom/till/från området.  

• För många av brokonstruktionerna längs Dag Hammarskjöldsleden finns det ett 
stort underhålls- och reinvesteringsbehov, inom en inte alltför lång tid. En annan 
utformning av leden skulle kunna innebära att mycket av ledens underhållsbehov 
kan byggas bort.  
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• En utbyggnad av järnvägssystemet har en stor inneboende potential för hela 
Göteborgs Stad och Göteborgsregionens utveckling – särskilt med en eventuell 
vidareutveckling där även Hamnbanan och Bohusbanan ansluts till Västlänken. 
Staden behöver begrunda hur man ska välja att förvalta en sådan möjlighet och 
fatta aktiva beslut.  

• En järnvägsdragning i Dag Hammarskjöldsledens sträckning skulle få stor 
inverkan på boulevardomvandlingen, som då behöver samsas med ett 
spårreservat för järnväg på delar av sträckan.  

• Stadsutvecklingspotentialen kring en/flera järnvägsstationer varierar mycket 
beroende på var de skulle lokaliseras i det här området. 

• Den nuvarande och nära förestående stadsutvecklingen inom hela området för 
översiktsplanens geografiska inriktning för Högsbo-Frölunda kan få helt 
avgörande effekter för om järnvägsstation blir aktuell att lokalisera i området.  

• Omvandlingen av Dag Hammarskjöldsleden behöver bidra till att dagens 
barriärverkan minskar och att målpunkterna längs med sträckan tillgängliggörs 
för fler av stadens invånare. 

• Dag Hammarskjöldstaden behöver grundas på en kapacitetsstark och attraktiv 
kollektivtrafikstruktur, i annat fall kommer det ökade resbehovet framöver till 
stor del att ske med bil, vilket leder till negativa effekter på miljö, hälsa och 
stadsmiljö.  

• Stadsbanan och metrobussen behöver tillsammans bli de bärande färdmedlen i 
Dag Hammarskjöldstadens kollektivtrafikstruktur.  

• Stadens kollektivtrafiksystem har inneboende begränsningar som påverkar 
möjligheterna till stadsutveckling.  

Utifrån dessa utgångspunkter och målsättningen om en stadsutveckling med ett stort antal 
bostäder har åtgärdsförslag tagits fram, som sammanställts i ett förslag till en boulevard 
med stadsbana. I korthet föreslås en boulevard i form av en stor stadsgata med stadsbana i 
mitten och träd längs sidorna. En pendlingscykelbana föreslås på den västra sidan av 
boulevarden. Stadsrummet ska erbjuda en kontinuitet med händelser längs gatan som gör 
det attraktivt att gå och vistas i.  

Genomförande  
En omvandling av Dag Hammarskjöldsleden med tillhörande stadsutveckling är en 
mycket omfattande process. Det är därför helt nödvändigt att dela in omvandlingen i olika 
etapper. I översiktsplanens geografiska inriktning för området Högsbo-Frölunda, och 
därmed i åtgärdsvalsstudien, föreslås en indelning av utvecklingen i tre deletapper. I den 
första deletappen avses i första hand att bejaka pågående planering i Frölunda samt att 
genomföra en flytt av spårvagnshållplatsen Botaniska trädgården till ett läge i höjd med 
Botaniska trädgården, med tillhörande passage över Dag Hammarskjöldsleden. Det 
innebär inte ett påbörjande av en fullständig boulevardomvandling på denna sträcka men 
kan kallas ”det gröna startskottet” för boulevardomvandlingen på denna delsträcka som är 
tydligt präglad av de omgivande park- och naturområdena.  
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I etapp 2 föreslås initialt en stadsutveckling med boulevard och stadsbana på delsträckan 
Marklandsplatsen-Marconimotet. Det innebär också en utbyggnad av spårväg mellan 
Musikvägen och Marconimotet. Delen Marklandsplatsen-Marconimotet har den högsta 
tätheten med bostäder och där integreras boulevarden som mest i omgivande gatu- och 
cykelnät. När delen mellan Marklandsplatsen och Marconimotet är genomförd, kan 
boulevardomvandlingen ske på den norra delsträckan (från Linnéplatsen till 
Marklandsgatan). Den fullständiga boulevardomvandlingen på den norra delsträckan 
behöver alltså avvakta slutfasen av etapp 2, så att man först hinner etablera den 
kollektivtrafik som behövs för en fungerande omvandling av sträckan Linnéplatsen-
Marklandsgatan.  

Den sista etappen avser stadsutveckling från Marconimotet till Järnbrottsmotet. Förslaget 
till utbyggnadsordning i översiktsplanens geografiska inriktning för området Högsbo-
Frölunda, där pågående planering i Frölunda och Tynnered bejakas fullt ut, innebär att det 
inte finns tillräcklig kollektivtrafikkapacitet för att trafikera denna del av stadsbanan. 
Därmed går det inte att genomföra stadsutvecklingen söder om Marconimotet. Järnväg 
via området är dock en åtgärd som skulle lösa ut begränsningarna och möjliggöra 
stadsutvecklingen.  

Under byggtiden är den föreslagna huvudprincipen för trafik att så mycket som möjligt av 
trafikomläggningen ska ske inom Dag Hammarskjöldstråket. Framkomligheten för bil-, 
cykel- och kollektivtrafik kommer att påverkas, men stråkets bredd ger goda 
förutsättningar för att begränsa den negativa påverkan på omgivningen. 

Risker 
En stor del av risken med boulevardomvandling är att det krävs flera åtgärder som ligger 
utanför åtgärdsvalsstudiens rådighet och som är förutsättningar för att boulevarden och 
stadsutvecklingen ska vara möjliga att genomföra:  

• investeringar enligt Målbild Koll2035, med genomförandet av exempelvis 
Allélänken och Lindholmsförbindelsen  

• investeringar i spårvagnar som är 45 meter, samt fler turer i spårvägsnätet, vilket 
de nya linjerna längs den nya stadsbanan behöver  

• att staden kan växa inom det omgivande statliga trafikledsystemets begränsningar 
och förutsättningar. En omfördelning av vägtrafik (med centrala Göteborg som 
målpunkt) till framför allt Västerleden, behöver hanteras med åtgärder så att 
framkomligheten på trafiklederna fortsatt når målsättningar om framkomlighet 
och dess funktion för både nationella, regionala och stadenövergripande flöden.  

• att det sker en bred satsning på åtgärder i Hållbarhetsscenariots riktning, som 
verkar för ökat resande i kollektivtrafiken och med cykel, tillsammans med 
åtgärder som mer precist riktas mot att hantera dess effekter. Utan en sådan 
satsning blir boulevardomvandlingen svårare att genomföra på grund av de 
trängseleffekter som uppstår i det statliga trafikledssystemet, i synnerhet på 
Västerleden. I detta sammanhang är det värt att nämna att en järnväg längs 158-
stråket skulle få stor betydelse för utvecklingen av resandet i stråket och den 
skulle få direkt påverkan på möjligheterna att bygga stad i detta område, då den 
konkret bidrar till en omställning i Hållbarhetsscenariots riktning.  
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• att express-/metrobussarna trafikerar Västerleden och att byte mellan dessa och 
stadsbanan sker i Järnbrott, i enlighet med Målbild Koll 2035. Om det inte blir 
verklighet finns det ett alternativ där bussarna fortsatt trafikerar delar av 
boulevarden.  

Ytterligare en påtaglig risk är att utbyggnaden av området kring boulevarden föregår 
beslut om boulevardutbyggnaden och stadsbanan då det innebär svårigheter att säkra 
finansiering genom exploateringsbidrag. 

Stadsledningskontorets bedömning 
Trafiknämnden har arbetat med ÅVS:en under lång tid och involverat andra förvaltningar 
samt samordnat den med den geografiska inriktningen för Högsbo-Frölunda i 
översiktsplanen. Utredningen är omfattande och gedigen och utgör ett bra 
planeringsunderlag i det fortsatta arbetet. Stadsledningskontoret föreslår 
kommunfullmäktige att förklara uppdraget om åtgärdsvalsstudie för Dag Hammarskjölds 
boulevard (KF 2016-06-16, § 6) för fullgjort. Vidare bedömer stadsledningskontoret att 
mot bakgrund av nämndernas prioriteringsbehov, som nämns nedan, behöver utredningen 
ses i ett större sammanhang. Ett fortsatt uppdrag bör därför inte ges i nuläget utan vägas 
gentemot andra stadsutvecklingsprojekt i staden, detta kan göras först efter att de nya 
nämnderna tagit fram en utbyggnadsplanering för staden. En utbyggnadsplanering ska 
konkretisera genomförandet av översiktsplanens mål och inriktning samt utgöra 
prioriteringsordning mellan stadsbyggnadsprojekten. Uppdrag gällande omfattande 
stadsbyggnadsprojekt bör inte heller läggas ut på nämnd innan den nya 
nämndorganisationen implementerats.  

I byggnads-, trafik-, park- och natur- samt fastighetsnämndens delårsrapporter för augusti 
2021 beskriver nämnderna behovet av en gemensam prioritering mellan pågående samt 
kommande stadsutvecklingsprojekten samt en konsekvensbeskrivning av en sådan. 

”Tillkommande större stadsutvecklingsprojekt och uppdrag i kombination med att 
stadsutvecklingsnämnderna redan idag är hårt belastade, innebär att nämnderna tydligare 
behöver göra gemensamma prioriteringar mellan såväl pågående större 
stadsutvecklingsprojekt som mellan å ena sidan pågående projekt/existerande mål och 
uppdrag och å andra sidan tillkommande projekt. En konsekvensbeskrivning för den 
samlade stadsutvecklingen av gjord prioritering, behöver genomföras.” 

För närvarande pågår arbete med att ta fram en utbyggnadsplanering under ledning av 
stadsbyggnadskontoret, med medverkan från flera förvaltningar. I stadens nya 
översiktsplan beskrivs utbyggnadsplanering som ett verktyg för att genomföra planen. 
Utbyggnadsplaneringen ska bidra till en samordning av olika åtgärder inom staden. 
Kommunfullmäktige beslutade 2022-05-19 § 14 att godkänna en struktur för styrande 
dokument inom strategisk stadsplanering i enlighet med vad som framgick av 
stadsledningskontorets tjänsteutlåtande. I tjänsteutlåtandet gjordes bedömningen att 
översiktsplanens mål och inriktningar behöver brytas ner och konkretiseras i en plan för 
genomförande (i översiktsplanen kallad utbyggnadsplanering). Stadsledningskontoret 
bedömer att arbetet med en så kallad genomförandeplan/utbyggnadsplanering faller inom 
ramen för den nya stadsbyggnadsnämndens uppdrag, inom ny organisation för 
stadsutveckling 2023. Ett eventuellt genomförande av ÅVS Dag Hammarskjöld bedöms 
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kunna ingå i denna genomförandeplan/utbyggnadsplanering och vägas gentemot andra 
stadsutvecklingsprojekt i staden. 

I Göteborgs stads nya översiktsplan finns reservat för framtida järnväg längs väg 158 med 
anslutande järnväg i tunnel inom Högsbo-Frölunda. Norr om Järnbrott delas reservatet i 
tre alternativa korridorer. Samtliga korridorer är ungefärliga. I den norra delen, under 
Botaniska trädgården, går de tre korridorerna samman till en sträckning upp till Haga 
station och söder om Järnbrott möts de tre alternativen och blir en sträckning vidare 
söderut. En eventuell järnväg kan komma att påverka Dag Hammarskjöldboulevard. 
Stadsbyggnadskontoret har initierat en utredning för att ta fram ett kunskapsunderlag som 
ska kunna ligga till grund för beslut om någon korridor kan tas bort alternativt justera 
dragningen på någon av korridorerna om det visar sig finnas begränsningar vad gäller till 
exempel teknisk genomförbarhet, markförhållanden eller påtagliga nytto-
/kostnadsdifferenser. 

Det är svårt att i nuläget bedöma de samlade ekonomiska konsekvenserna för den 
stadsutveckling som möjliggörs genom föreslagen boulevardisering. Den sammantagna 
kostnadsbedömningen inklusive riskreserv uppgår till 2 500 – 3 500 mnkr. Den omfattar 
dock endast en mycket avgränsad yta för boulevarden samt spår i markplan, eventuella 
planskilda spår över eller under mark innebär högre kostnader. Inte heller kostnader för 
angränsade gator, infrastruktur eller annan allmänplats som följd av en stadsutveckling 
ingår och i vilken mån exploateringen kan bidra till finansieringen är oklart i detta skede. 

Flertalet av förutsättningarna för att kunna genomföra en boulevardisering är utanför 
stadens rådighet och beroende av tredje part. Exempelvis åtgärder och utökning av 
kollektivtrafikeringen, vilket är åtgärder som ligger direkt på kollektivtrafikhuvudmannen 
men även åtgärder på systemnivå såsom Metrobuss-åtgärder eller andra åtgärder i 
Målbild Koll2035 då stadsbanan och metrobussen blir bärande färdmedel i Dag 
Hammarskjöldstadens kollektivtrafikstruktur.  

För närvarande pågår fem utredningar som ett resultat av "Avsiktsförklaring Metrobuss" i 
syfte att verifiera åtgärdsvalet Metrobuss. Utredningarna förväntas vara färdiga mellan 
hösten 2022 och hösten 2023. Därefter behöver ett politiskt ställningstagande göras för 
Metrobuss gällande genomförande, ansvarsfördelning, finansiering med mera. Även 
inriktningsbeslut för spår i Allén som planeras tas upp i kommunfullmäktige under våren 
2023 samt omfördelning av vägtrafik med centrala Göteborg som målpunkt till framför 
allt Västerleden behöver politiskt ställningstagande vad gäller finansiering med mera. 

Kommunstyrelsen har tidigare tagit ställning till stadens prioriteringar gällande 
utbyggnad av järnvägsstråk i anslutning till arbetet med nationell plan för 
transportsystemet, som också följer Västra Götalandsregionens prioritering, med sträckan 
Göteborg-Borås som högsta prioritet, därefter Västra stambanan och som tredje sträcka 
Göteborg-Oslo. Stadsledningskontoret bedömer därför att det i nuläget inte är prioriterat 
för staden att inleda en dialog med Trafikverket och Västra Götalandsregionen om 
sträckan Haga station-Kungsbacka, som trafiknämnden fattat beslut om.  
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Stadsledningskontoret ser istället att staden samlat bör fortsätta att arbeta utifrån och föra 
dialog med Trafikverket och Västra Götalandsregionen om de prioriterade järnvägsstråk 
som kommunstyrelsen tidigare pekat ut. Däremot bör en dialog föras med Trafikverket 
och Västra Götalandsregionen i stadsbyggnadskontorets pågående arbete om att 
eventuellt justera järnvägsreservatet för sträckan. 

 

 

 

Magnús Sigfússon 

Direktör Samhälle och omvärld 

 

Eva Hessman 

Stadsdirektör  
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Utdrag ur protokoll 
Sammanträdesdatum: 2022-04-21 

ÅVS Dag Hammarskjölds boulevard 
(Åtgärdvalsstudie) 
§ 149, 3757/16 

Beslut 
1. Trafiknämnden upphäver sitt beslut från 2022-02-10 § 26. 

2. Trafiknämnden föreslår kommunfullmäktige att förklara uppdraget om 
åtgärdsvalsstudie för Dag Hammarskjölds boulevard (KF 2016-06-16, § 6) för 
fullgjort.  
 

3. Trafiknämnden föreslår kommunfullmäktige att ge trafiknämnden i uppdrag att 
återkomma med ett inriktningsbeslut med tillhörande finansieringsförslag för 
trafikåtgärder som följer boulevardens inriktning preciserade av trafiknämnden 
och som krävs för att stödja markanvändningen enligt översiktsplan för Göteborg. 

 
4. Trafiknämnden beslutar att planeringen för boulevarden ska utgå från den 

inriktning för trafiksystemet och stadsmiljö som framgår av Åtgärdsvalsstudien 
för Dag Hammarskjölds boulevard, bilaga 1 till trafikkontorets tjänsteutlåtande.  
 

5. Trafiknämnden beslutar att inleda dialog med Västra Götalandsregionen och 
Trafikverket om parternas medverkan i utredning av en potentiell framtida 
järnväg från Haga station till Kungsbacka via Järnbrott. 

6. Trafiknämnden justerar ärendet omedelbart.  
 

Handling 
Trafikkontorets tjänsteutlåtande från 2022-04-11 

Yrkanden 
Ordförande Toni Orsulic (M) yrkar bifall på trafikkontorets förslag samt att 
trafiknämnden justerar ärendet omedelbart.  

Propositionsordning  
Ordförande Toni Orsulic (M) finner först att det endast finns ett förslag till beslut, det vill 
säga bifall till trafikkontorets förslag. Han finner att trafiknämnden bifaller trafikkontorets 
förslag. 

Ordförande Toni Orsulic (M) finner sedan att det endast finns ett förslag till beslut, det 
vill säga bifall till eget yrkande gällande omedelbar justering. Han finner att 
trafiknämnden bifaller omedelbar justering av ärendet. 

Trafiknämnden 
 

  



Utdrag ur protokoll 
Sammanträdesdatum: 2022-04-21 

 

Trafiknämnden 
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Justering 
Omedelbar justering 

Protokollsutdrag skickas till 
Kommunfullmäktige 

 

 

Dag för justering 
2022-04-21 

 

Vid protokollet 

 

 

Sekreterare 
Sara Olsson 

 

 

Ordförande 
Toni Orsulic (M) 

 

Justerande 
Karin Pleijel (MP)  
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ÅVS Dag Hammarskjölds boulevard 
(Åtgärdvalsstudie)   
Förslag till beslut 
I trafiknämnden 

1. Trafiknämnden upphäver sitt beslut från 2022-02-10 § 26. 

2. Trafiknämnden föreslår kommunfullmäktige att förklara uppdraget om 
åtgärdsvalsstudie för Dag Hammarskjölds boulevard (KF 2016-06-16, § 6) för 
fullgjort.  
 

3. Trafiknämnden föreslår kommunfullmäktige att ge trafiknämnden i uppdrag att 
återkomma med ett inriktningsbeslut med tillhörande finansieringsförslag för 
trafikåtgärder som följer boulevardens inriktning preciserade av trafiknämnden 
och som krävs för att stödja markanvändningen enligt översiktsplan för Göteborg. 

 
4. Trafiknämnden beslutar att planeringen för boulevarden ska utgå från den 

inriktning för trafiksystemet och stadsmiljö som framgår av Åtgärdsvalsstudien 
för Dag Hammarskjölds boulevard, bilaga 1 till trafikkontorets tjänsteutlåtande.  
 

5. Trafiknämnden beslutar att inleda dialog med Västra Götalandsregionen och 
Trafikverket om parternas medverkan i utredning av en potentiell framtida 
järnväg från Haga station till Kungsbacka via Järnbrott. 

 

Sammanfattning 
Trafiknämnden beslutade 2022-02-10 § 26 om åtgärdsvalsstudie för Dag Hammarskjölds 
boulevard. På grund av den mänskliga faktorn verkar protokollet inte återspegla 
trafiknämndens beslut. Trots att trafiknämnden beslutade enligt trafikkontorets förslag 
stämmer inte beslutet överens med förslaget. Trafikkontoret föreslår därför att 
trafiknämnden upphäver sitt tidigare beslut och tar upp ärendet på nytt.  

Bedömning ur ekonomisk dimension 
Trafikkontoret har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension. 

Bedömning ur ekologisk dimension 
Trafikkontoret har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension. 

Trafikkontoret 
 

  
  

Tjänsteutlåtande 
Utfärdat 2022-04-11 
Diarienummer 3757/16 
 

Handläggare 
Sara Olsson/Trafikkontoret/GBGStad,  
Telefon: 
E-post: fornamn.efternamn@trafikkontoret.goteborg.se  
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Bedömning ur social dimension 
Trafikkontoret har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension. 

 

Bilagor 
1. Protokollsutdrag trafiknämndens sammanträde 2022-02-10 § 26 
2. Yrkande från (D) trafiknämndens sammanträde 2022-02-10 protokollsbilaga 1, § 

26 
3. Yttrande från (MP) och (V) trafiknämndens sammanträde 2022-02-10 

protokollsbilaga 2, § 26 
4. Yttrande från (M), (L) och (C) trafiknämndens sammanträde 2022-02-10 

protokollsbilaga 3, § 26 
5. Yttrande från (S) trafiknämndens sammanträde 2022-02-10 protokollsbilaga 4, § 

26 
6. Trafikkontorets tjänsteutlåtande från 2021-12-13 med bilagor  
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Ärendet  
Trafiknämnden beslutade 2022-02-10 § 26 om åtgärdsvalsstudie för Dag Hammarskjölds 
boulevard. På grund av den mänskliga faktorn återspeglar inte protokollet trafiknämndens 
beslut. Trots att trafiknämnden beslutade enligt trafikkontorets förslag stämmer inte 
beslutet överens med förslaget. Trafikkontoret föreslår därför att trafiknämnden upphäver 
sitt tidigare beslut och tar upp ärendet på nytt.  

Beskrivning av ärendet 
Trafikkontoret har upptäckt ett fel i trafiknämndens protokoll. Trafiknämnden beslutade 
enligt trafikkontorets förslag i trafikkontorets tjänsteutlåtande, se bilaga 6. Trots detta 
stämmer inte beslutet i protokollet (bilaga 1) med trafikkontorets förslag (bilaga 6).  

Förvaltningens bedömning 
Trafikkontoret har upptäckt ett fel i trafiknämndens protokoll och föreslår därför att 
trafiknämnden fattar ett nytt beslut i ärendet. Trafikkontoret anser att det är viktigt att 
trafiknämndens beslut återspeglas i trafiknämndens protokoll.  

Felet som uppstått beror på den mänskliga faktorn och bör korrigeras så snart som möjligt 
så att ärendet kan behandlas i kommunfullmäktige utan fler onödiga dröjsmål.  

 

 

 

Maria Hagberg 
 
Avdelningschef 
 

Kristina Lindfors 
 
Trafikdirektör 
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Utdrag ur protokoll 
Sammanträdesdatum: 2022-02-10 

Åtgärdsvalsstudie Dag Hammarskjölds 
boulevard 
§ 26, 3757/16 

 Beslut 
1.  Trafiknämnden föreslår kommunfullmäktige att förklara uppdraget om 

åtgärdsvalsstudie för Dag Hammarskjölds boulevard (KF 2016-06-16, § 6) för 
fullgjort.  

2. Trafikkontoret får i uppdrag att i planeringen för boulevarden utgå från den 
inriktning för trafiksystemet och stadsmiljö som föreslås i Åtgärdsvalsstudie Dag 
Hammarskjölds boulevard. Inriktningen preciseras i bilaga 1.  

3. Trafiknämnden föreslår kommunfullmäktige att trafiknämnden får i uppdrag att 
inleda dialog med berörda parter om möjligheterna till medfinansiering och 
samfinansiering för de infrastrukturåtgärder som krävs för stadsutvecklingen. 

4. Trafiknämnden föreslår kommunfullmäktige att trafiknämnden ska återkomma 
med ett kompletterande inriktningsbeslut med tillhörande finansieringsförslag för 
de trafikåtgärder, vilka följer boulevardens inriktning preciserad i trafiknämnden, 
som krävs för att stödja markanvändning enligt översiktsplan för Göteborg. 

5. Trafiknämnden föreslår kommunfullmäktige att trafiknämnden får i uppdrag att 
inleda dialog med Västra Götalandsregionen och Trafikverket om parternas 
medverkan i utredning av en potentiell framtida järnväg från Haga station till 
Kungsbacka via Järnbrott. 

Handlingar 
Yrkande från (D) (protokollsbilaga 1, § 26) 

Yttrande från (MP) och (V) (protokollsbilaga 2, § 26) 

Yttrande från (M), (L) och (C) (protokollsbilaga 3, § 26) 

Yttrande från (S) (protokollsbilaga 4, § 26) 

Trafikkontorets tjänsteutlåtande från 2021-12-13 

Yrkanden 
Ordförande Toni Orsulic (M), Karin Pleijel (MP) och Gertrud Ingelman (V) yrkar bifall 
på trafikkontoret förslag och avslag på yrkandet från (D). 

Blerta Hoti (S) yrkar bifall på trafikkontorets förslag. 

Joakim Rosdahl (D) yrkar bifall på yrkandet från (D). 

Trafiknämnden 
 

  



Utdrag ur protokoll 
Sammanträdesdatum: 2022-02-10 

 

Trafiknämnden 
 

  

Göteborgs Stad Trafiknämnden, protokollsutdrag 2 (2) 

Propositionsordning  
Ordförande Toni Orsulic (M) ställer proposition på trafikkontoret förslag mot yrkandet 
från (D). Han finner att trafiknämnden bifaller trafikkontorets förslag.  

Protokollsutdrag skickas till 
Kommunstyrelsen  

 

 

 

Dag för justering 
2022-02-22 

 

Vid protokollet 

 

Sekreterare 
Sara Olsson 

 

 

Ordförande 
Toni Orsulic (M)  

 

Justerande 
Karin Pleijel (MP)  

 



1 (2) 

Åtgärdsvalsstudie Dag Hammarskjölds Boulevard 

Förslag till beslut i Trafiknämnden: 

Ärendet återremitteras till Trafikkontoret för ett förslag där exploateringsnivån sänkts till en 

nivå där målkonflikterna är acceptabla. 

Specifikt behöver exploateringen anpassas efter vad som är möjligt att trafikförsörja med 

spårväg/stadsbana och exploateringen får inte innebära ökade restider, eller minskad 

tillgänglighet med kollektivtrafik för områden utanför Boulevardområdet. Vidare skall någon 

diskussion om järnväg Haga-Kungsbacka inte inledas. Spårvägen/stadsbanan i Dag 

Hammarskjöldsboulevarden skall ha en kvalitet som möjliggör en fortsättning mot Askim och 

Hovås. 

Yrkandet 

Trafikkontoret redogör i tjänsteutlåtande för de många problem och målkonflikter som är 

förknippade med den föreslagna stadsförändringen av området runt Dag 

Hammarskjöldsleden: 

• Den omfattande trafiken på den föreslagna boulevarden blir omfattande, med runt

20.000 fordonsrörelser per dygn, dvs en trafiknivå i paritet med t ex Mölndalsvägen

och Hjalmar Brantingsgatan. Detta är negativt för de boende längs gatan och inte

minst för barn. Är det en ”boulevard”, eller en trafikled i gatumiljö?

• I förslaget räknas med en trafikökning på Söder/Västerleden med ca 10.000 fordon

per dygn. Det är oklart hur denna trafikökning skall tas om hand.

• Även om det är önskvärt med minskad biltrafik så har Göteborg sedan 50-talet byggts

i en struktur som till stor del förutsätter bilinnehav. Trafikkontoret flaggar för att en så

stor exploatering i sig kommer att leda till ökad biltrafik, även om proportionerna

mellan bil-cykel-kollektivtrafik ändras till procentuellt sett minskad biltrafik.

• Ambitionerna i Målbild Koll2035 uppnås inte då spårvägen i boulevarden inte blir

planskild, utan byggs i gatan. Trots att spårvägen blir ny kommer den att ha lägre

stadsbanestandard än flera av våra gamla spårvägslinjer. Detta innebär både en hög

barriäreffekt i gatan och att restiderna försämras, speciellt ifrån de sydligare

områdena. Frågan är om det är befogat att använda begreppet stadsbana på de

spårvägslinjer som nu planeras på Lindholmen och Dag Hammarskjölds Boulevard.

Trafiknämnden 2022-02-10 protokollsbilaga 1, § 26 

Yrkande 

10 feb 2022 

Demokraterna 

Ärende nr 9 
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• Trafikkontoret bedömer att de föreslagna utbyggnadsplanerna är så omfattande att 

spårvägen inte ens räcker för att försörja området, utan att man behöver planera för 

en järnväg som då skall byggas från Västlänkens Hagastation till Kungsbacka. Att 

bygga järnväg är oerhört kostsamt och helt nya järnvägssträckningar innebär 

betydande intrång och barriäreffekter, även om järnvägsreservat finns. 

• Resonemanget om järnväg gör också att Trafikkontorets kostnadsuppskattning 

på 2,5-3,5 Mdr för boulevardförslaget inte blir helt relevant, då en ny järnväg skulle 

kosta runt 10 ggr så mycket. 

• Avseende järnväg har projekt Västlänken idag sannolikt problem både med budget 

och tidsplan. Projekt Göteborg – Borås har kostnadsuppskattats till nivåer som gör 

projektet och dess tidplan mycket osäker. Vidare finns stora behov av 

kapacitetsförstärkning på Västra Stambanan. Att föra in ett järnvägsprojekt på 

sträckan Haga-Kungsbacka med hög komplexitet, oklart resandeunderlag och med 

sannolikt mycket höga kostnader framstår inte som en rimlig prioritering. Trafikverket 

har också ställt sig avvisande till denna järnväg. 

• Om vi i stället för järnväg spekulerar i en spårvägsdragning under jord skulle vi uppnå 

restider som gör det möjligt med spårväg ut till Hovås. I kombination med en 

Lindholmsförbindelse skulle detta skapa mycket attraktiv kollektivtrafik från sydväst 

mot Lindholmen. 

• Trafikkontoret konstaterar vidare att mycket av förtätningen avses att ske på befintliga 

markparkeringar där kostnaderna för parkering är låga vilket kan leda till kännbara 

effekter för boende med låga inkomster 

• Trafikkontoret gör bedömningen att många av de arbetsplatser som försvinner vid 

omvandlingen av Högsbo Industriområde kommer att flyttas till mer perifera områden. 

Detta riskerar att öka den totala trafiken i Göteborg. 

• Planen behöver också ses i perspektiv med andra utbyggnadsplaner i Göteborg. 

Utbyggnaden runt Backaplan förefaller jämförelsevis lättare att trafikförsörja och 

bostäder på Hisingen ger generellt en bättre balans mellan boende och arbetsplatser. 

Generellt skulle utbyggnad på Hisingen generera mindre trafikarbete, eller åtminstone 

ett mer balanserat trafikarbete. I detta perspektiv kan en mer försiktig utbyggnad i 

sydvästra Göteborg motiveras även i ett scenario med hög befolkningstillväxt. 

• I Göteborgs aktuella byggplaner är lägenheter helt dominerande och tillgodoser inte 

efterfrågan på radhus och villor. Man bör också vara försiktig vid framskrivning av 

befolkningsprognoser. Små förändringar i gjorda antaganden påverkar de framtida 

befolkningsnivåerna kraftigt. Med ett lugnare byggtempo skapas möjligheter att 

korrigera planerna och successivt anpassa dem efter en förändrad verklighet. 
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Yttrande MP, V angående Åtgärdsvalsstudie 
Dag Hammarskjölds boulevard

Yttrande 
Vi instämmer med den synpunkt som kommit från Cykelfrämjandet i Göteborg: 
“Säröbanan är ett viktigt pendlingscykelstråk som nu riskerar att bli uppsplittrad med fler 
korsningar. En plan för fortsatt effektiv framkomlighet med cykel behövs; till exempel 
skulle cykelvägen kunna gå i ett eget stråk utanför Dag Hammarskjöldsboulevarden med 
en grön våg (finns bland annat i Köpenhamn) eller att korsande fordon får väjningsplikt. 
Förslag på olika åtgärder beskrivs på Boulevard utan cykelhinder.” 

Green wave for cyclists | ECF 

Boulevard utan cykelhinder | Trafik i stan 

Trafiknämnden 2022-02-10 protokollsbilaga 2, § 26 

Yttrande 
2022-02-10 

(Miljöpartiet, Vänsterpartiet) 

Ärende nr 9 

https://ecf.com/news-and-events/news/green-wave-cyclists
https://trafikistan.se/boulevard-utan-cykelhinder/
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Yttrande angående ÅVS Dag Hammarskjölds boulevard 

Vi ställer oss bakom den genomförda åtgärdsvalstudien och anser att förvaltningen tagit ett 
helhetsansvar för avvägningen mellan stadmiljökvaliteter och framkomlighet för cykel och 
kollektivtrafik. 

Vi vill understryka vikten av att Målbild Koll2035 genomförs, framförallt vad gäller 
Metrobuss men också vad gäller uppsnabbning och kapacitet genom centrala Göteborg då 
en ny järnväg från Särö sannolikt dröjer många årtionden. 

Det är av yttersta vikt att inte ytterligare avsteg från grön nivå i guidelines för stadsbana 
görs för denna nya sträckning i den fortsatta processen. Framkomlighet och anspråk enligt 
cykelprogrammet för det utpekade pendelcykelstråket kommer att kräva flera åtgärder 
inom den mer tätbebyggda delen av boulevarden för att inte motverka ett ökat cyklande. 

Vi delar förvaltningens bedömning att ÅVS:en ska tas upp i kommunfullmäktige då nya 
stadsbanor är en del i ett stadsövergripande kollektivtrafiksystem vars kvaliteter och 
kapacitet är avgörande för hela stadsutvecklingen.  
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Yttrande angående Åtgärdsvalsstudie Dag 
Hammarskjölds boulevard 
Yttrandet 
Ärendet angående Dag Hammarskjölds bouldevard är bra och vi delar i huvudsak 
tjänstutlåtandet slutsatser och inriktning. Några synpunkter är ändock viktiga att ta med 
sig i det fortsatta arbetet.  

Utvecklingen av området förutsätter en planskild och kapacitetsstark kollektivtrafik. 
Kollektivtrafiken måste ha kapacitet att klara själva utbyggnaden i planen. Det kräver en 
finansiering av målbild koll2035. Utan en sådan finansiering blir det svårt att exploatera 
området på det sätt som åtgärdvalsstudien föreslår. Kollektivtrafiken måste ha hög 
prioritering i den fortsatta planeringen. Stadsutvecklingen i området och byggnationen av 
bostäder måste ske jämsides med utbyggnaden av kollektivtrafiken och stadsbana längs 
med leden.  

Åtgärdvalstudien innehåller vissa skisser och illustrationer. Dessa stämmer ofta dåligt 
överens med Göteborgs utvidgade innerstad som det numera råder politisk enighet om att 
ha använda som underlag i fortsatta stadsplanering. Exempelvis ligger inte tvärgator i 
linje vilket innebär att stråk bryts och det blir svårt för fotgängare att orientera sig i 
stadsrummet.  

Avslutningsvis är utbyggnaden av Dag Hammarskjölds boulevard ett stort åtagande 
resursmässigt som måste prioriteras i andra stora planer som staden har, exempelvis 
Gullbergsvass, Frihamnen, norra delen av Masthuggskajen, Gamlestaden, Biskopsgården. 
Prioritering av olika områden som ska exploateras och i vilken ordning får hanteras bland 
annat i stadens utbyggnadsplanering. Vi förutsätter att allt detta kommer hanteras bra i 
den fortsatta planeringen och i den nya organisationen för stadsutveckling.  

Trafiknämnden 2022-02-10 protokollsbilaga 4, § 26 

Yttrande 
2022-02-09 

Socialdemokraterna 

Ärende 9 
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Beslut för Åtgärdsvalsstudie Dag 
Hammarskjölds boulevard  
Förslag till beslut 
I trafiknämnden 

1. Trafiknämnden föreslår kommunfullmäktige att förklara uppdraget om 
åtgärdsvalsstudie för Dag Hammarskjölds boulevard (KF 2016-06-16, § 6) för 
fullgjort.  
 

2. Trafiknämnden föreslår kommunfullmäktige att ge trafiknämnden i uppdrag att 
återkomma med ett inriktningsbeslut med tillhörande finansieringsförslag för de 
trafikåtgärder som följer boulevardens inriktning preciserad av trafiknämnden 
och som krävs för att stödja markanvändningen enligt översiktsplan för Göteborg. 
 

3. Trafiknämnden beslutar att planeringen för boulevarden ska utgå från den 
inriktning för trafiksystemet och stadsmiljö som framgår av Åtgärdsvalsstudie 
Dag Hammarskjölds boulevard, bilaga 1 till trafikkontorets tjänsteutlåtande.  
 

4. Trafiknämnden beslutar att inleda dialog med Västra Götalandsregionen och 
Trafikverket om parternas medverkan i utredning av en potentiell framtida 
järnväg från Haga station till Kungsbacka via Järnbrott. 
 

Sammanfattning 
I mars 2021 tog trafiknämnden beslut att skicka ut åtgärdsvalsstudien på remiss under 
perioden april-juni 2021. De synpunkter som lämnades redovisas sammanfattade i 
remissredogörelsen, enligt bilaga 2 till trafikkontorets tjänsteutlåtande, tillsammans med 
trafikkontorets bemötande av synpunkterna.  

En boulevard med stadsbana är möjlig att genomföra enligt det förslag som presenteras i 
handlingarna. Förslaget verkar för en hållbar mobilitet i goda stadsmiljöer och är en helt 
integrerad del av förslaget till stadsutveckling enligt översiktsplanens fördjupning för 
området Högsbo-Frölunda. Boulevarden utgör ryggraden i stadsutvecklingen och 
möjliggör omvandlingen av dagens verksamhetsområde till blandstad. Ett genomförande 
innebär klart övervägande positiva konsekvenser inom stadsutvecklingsområdet som den 
är en del av, men medför samtidigt utmaningar för det övergripande trafiksystemet. 
Utmaningar finns också i den lokala skalan, inte minst gällande trafiktekniska lösningar 

Trafikkontoret 
 

  
  
Tjänsteutlåtande 
Utfärdat 2021-12-13 
Diarienummer 3757/16 
 

Handläggare 
Pia Nyberg/Trafikkontoret/GBGStad 
Telefon: 031-368 25 73 
E-post: pia.nyberg@trafikkontoret.goteborg.se  
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för fotgängare och cyklisters tillgänglighet, behovet av kapacitetsstark kollektivtrafik, 
relativt stora flöden av biltrafik samt utryckningstrafik.  

För att möjliggöra en boulevardomvandling och stadsutveckling krävs även åtgärder som 
ligger utanför åtgärdsvalsstudiens mandat. Den enskilt viktigaste åtgärden är ett 
genomförande av Målbild Koll2035. För att realisera hela stadsutvecklingen enligt 
översiktsplanens fördjupning för Högsbo-Frölunda krävs också åtgärder i ett 
tidsperspektiv bortom år 2035, där järnväg mellan Kungsbacka och Haga station via 
Järnbrott är en potentiell nyckel för detta område – och staden som helhet. För att bygga 
en välfungerande helhet, med boulevard och stadsbana, krävs erforderlig finansiering för 
genomförandet och samverkan mellan alla berörda aktörer. 

Bedömning ur ekonomisk dimension 
Ett genomförande av boulevarden och stadsutvecklingen enligt förslaget i studien 
kommer att få omfattande ekonomisk påverkan för Göteborgs Stad avseende både 
kostnader och intäkter. Kostnaderna rör bland annat infrastruktur och allmän plats. Det 
kommer också att krävas medfinansiering från andra offentliga aktörer. Vidare kommer 
Västtrafik att behöva bekosta tillkommande kollektivtrafikering med spårväg och buss. 
Det kommer dessutom att krävas investeringar utanför området för att möjliggöra den 
förändring i biltrafiksystemet som boulevarden medför. Det handlar om investeringar för 
att få fler att åka med kollektivtrafik, till exempel från södra Göteborg och Kungsbacka, 
vilket innebär investeringar av Trafikverket och Västra Götalandsregionen. Kostnader för 
detta är delvis uppskattade i Målbild Koll2035. 

Kostnadsbedömningen för redovisat boulevardförslag inklusive spårväg är 2500 miljoner 
kronor med en osäkerhetsmarginal på plus/minus 140 miljoner kronor, i 2020 års 
prisnivå. Osäkerhetsmarginalen motsvarar en standardavvikelse och är enligt den praxis 
som trafikkontoret normalt redovisar osäkerhetsmarginal med. I denna bedömning ingår 
påslag för generella osäkerheter på 30 procent. 

Utöver denna kostnadsbedömning har en riskreserv uppskattats och lagts till ovanstående 
kostnad. Riskreserven avser främst att ta höjd för förändringar av förslaget och 
framförallt vad som anses ingå i objektet. Riskreserven har bedömts till 1000 miljoner 
kronor. Sammantaget innebär det en kostnadsbedömning inklusive riskreserv på 2500-
3500 miljoner kronor. 

Nollalternativet innebär att upprätthålla Dag Hammarskjöldsledens nuvarande funktion 
som en trafikled med planskilda korsningar, med tillhörande brokonstruktioner och 
ramper. I syfte att också bedöma kostnader som är kopplade till nollalternativet har en 
översiktlig kostnadsbedömning för detta genomförts. Den omfattar endast en bedömning 
av de kostnader som krävs för nyinvestering i brokonstruktioner, som motsvarar de 
befintliga efter att deras tekniska livslängd uppnåtts. På sträckan mellan Linnéplatsen och 
Järnbrottsmotet finns det sammanlagt ett tiotal brokonstruktioner som är byggda från 
tidigt 60-tal till början av 70-talet. Dessa konstruktioner når sin tekniska livslängd efter 
80 till 100 år, vilket innebär att de kan behöva ersättas från år 2040. Att nyinvestera i 
konstruktioner som motsvarar dessa innebär en kostnad på cirka 900 miljoner kronor. 

Underhållskostnaden för dessa tiotalet broar, från idag och fram till dess tekniska 
livslängds slut, kan uppskattas till cirka 5 miljoner kronor per år. 
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Marken som frigörs vid en boulevardomvandling är till stora delar kommunalt ägd mark, 
som vid en försäljning kommer att ge intäkter till staden. På den kommunala marken 
inom Dag Hammarskjöldstaden bedöms ca 2000 – 5000 bostäder som en trolig 
exploatering. Fastighetskontoret redovisar intäkter och kostnader i den genomförandeplan 
som de har tagit fram parallellt med översiktsplanens fördjupning för området Högsbo-
Frölunda och Åtgärdsvalsstudie Dag Hammarskjölds boulevard. Utvecklingen av 
området kommer att ske över lång tid, Dag Hammarskjöldstaden är färdigställd först 
framåt år 2050. 

Bedömning ur ekologisk dimension 
Boulevardomvandlingen är en strukturell åtgärd som möjliggör översiktsplanens 
fullständiga stadsutvecklingspotential i området Högsbo-Frölunda. Det innebär att ett 
stort antal bostäder blir möjliga på kommunalt ägd mark, i ett område med hög 
efterfrågan, med god tillgänglighet genom hållbara färdmedel. I ett regionperspektiv 
innebär detta förtätning i regionens kärna med närhet till kapacitetsstark kollektivtrafik. I 
det lokala perspektivet innebär det en ökad tillgänglighet till vardagens utbud och 
samtidigt bättre möjligheter att gå och cykla inom området, vilket har övervägande 
fördelar för flertalet fotgängare och cyklister. Sammantaget ger en förtätning i det här 
området ett mindre ekologiskt fotavtryck än det skulle ha gett i till exempel ett mer 
perifert beläget område med sämre förutsättningar till kollektivtrafikresande. Det är dock 
nödvändigt att möjligheterna till kollektivt resande utanför området, som påverkas av den 
här omvandlingen, sammantaget förbättras och inte försämras. Det är dock beroende av 
en rad kraftfulla åtgärder utanför denna studies mandat. 

Ljudnivåerna av framtida trafikflöden i en framtida bebyggelse vid en boulevard skulle 
ligga i nivåer som idag finns kring större gator som staden har. De ljudnivåer som har 
beräknats för boulevarden har staden idag runt flera av sina flaneringsstråk och 
cykelbanor, exempelvis Södra Vägen och Linnégatan. 

När staden växer och inriktas mot förtätning i centrala och/eller kollektivtrafiknära 
områden ges bättre förutsättningar att resa på annat sätt än med bil. En högre andel gång-, 
cykel- och kollektivtrafik har positiva effekter för miljö och hälsa. Samtidigt finns det en 
risk för dålig luftkvalitet lokalt i exempelvis förtätade gaturum. Det finns 
miljökvalitetsnormer (MKN) för en rad olika luftföroreningar. I Göteborg är det framför 
allt halterna av kvävedioxid som riskerar att överskrida normerna. Därför har en 
beräkning genomförts av kvävedioxidhalterna för det föreslagna gaturummet kring Dag 
Hammarskjölds boulevard, på sträckan mellan Marconi- och Flatåsmotet. Resultatet av 
beräkningarna visar att risken är liten för att miljökvalitetsnormerna för kvävedioxid 
överskrids i det planerade gaturummet. Det är troligt att även halterna av samtliga andra 
luftföroreningar underskrider sina respektive miljökvalitetsnormer, eftersom kvävedioxid 
i regel är den luftförorening som ligger högst i förhållande till sitt gränsvärde i Göteborg. 

Avrinningen av dagvatten från boulevarden och området runt den är tydligt kopplat till i 
första hand Stora Ån men även till Göta älv. En omvandling av de östra delarna av 
Högsbo kan medföra förbättrade förutsättningar för ökad rening av dagvatten, minskade 
förekomster av markföroreningar och i förlängningen en förbättring av den kemiska 
statusen på vattenrecipienterna. I de östra delarna finns idag få park- och naturområden 
som kan ta emot och rena dagvatten. Eftersom planen avser att omvandla 
verksamhetsområdet till blandstad finns en större möjlighet än idag att tillskapa grönska i 
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form av exempelvis bostadsnära parker och på så vis utveckla ekosystemtjänster som 
bland annat kan ta hand om förorenat dagvatten. Omvandlingen ställer dock också ökade 
krav på anläggningar för dagvatten och avloppsvatten då omvandlingen innebär ett stort 
antal fler anslutna invånare.  

Översiktsplanens bedömning av miljökonsekvenser i området Högsbo-Frölunda 
konstaterar att området, där boulevarden och Dag Hammarskjöldstaden står för den 
största förändringen, sammantaget ger positiva konsekvenser för områdets parker, natur- 
och friluftslivsområden. Detta då översiktsplanen skapar en strategisk grund för att stärka 
den gröna infrastrukturen såväl inom planområdet som dess kopplingar till angränsande 
områden. Den minskade barriäreffekten stärker tillgängligheten för både boende och 
besökare.  

Översiktsplanens bedömning konstaterar också att målpunkter för rekreation, så som 
Slottsskogen och Änggårdsbergen, påverkas positivt av att tillgängligheten till dessa 
förbättras och att orienterbarheten mellan dem stärks. Detta genom att flera passager över 
boulevarden planeras, tillsammans med en sänkning av boulevardens hastighetsgräns, 
samt tydligare och fler entréer till park- och naturområdena. Bland annat ska en bred grön 
passage knyta samman Slottsskogen med Botaniska trädgården och Änggårdsbergen. En 
sådan passage skulle även stärka Slottsskogen-Sandsjöbackakilen, vilket är positivt för 
grönstrukturen på den regionala nivån. 

Bedömning ur social dimension 
Barn som bor inom området idag och i framtiden kommer att påverkas, framförallt på 
längre sikt då de flesta förändringarna tar tid att genomföra. Det är främst väster om 
boulevarden som dagens barn kommer att påverkas närmare i tiden. Förtätning med 
Bostad 2021-planer kommer relativt snart. Mycket av studiens förslag kommer att kunna 
stärka barnens perspektiv då fokus ligger på en stadsmiljö med mindre barriärer och 
större fokus på trygghetsfrågor. Inom översiktsplanens fördjupning för Högsbo-Frölunda 
har det genomförts en social konsekvensanalys som har inkluderat en 
barnkonsekvensanalys. Det kommer dock fortsatt att vara en intensiv trafikmiljö i 
boulevarden där barn i lägre ålder inte bör vistas själva. Att försöka bevara några av de 
broar för gående och cyklister som finns över leden idag kan vara ett sätt att underlätta 
barnens självständiga rörlighet. En fortsatt planläggning av området kommer att kräva 
ytterligare analys av flera aspekter ur ett barnperspektiv. Det behövs då inte minst för 
området öster om Dag Hammarskjöldsleden som inte varit i fokus i tidigare genomförd 
sociala konsekvensanalys. 

Trafikkontoret har en farhåga kopplat till att områden i östra Högsbo idag detaljplaneras 
för bostäder och att området samtidigt fungerar som verksamhetsområde med omfattande 
tung trafik. Det kommer att fortsätta vara så under en lång tid medan området omvandlas 
på den östra sidan av leden. 

Studiens förslag syftar till en mer sammanhållen stad, i dess byggda struktur, som avser 
att nå effekter ur flera aspekter som har bäring på mångfald. Trygghetsfrågor är viktiga 
och möjligheten att röra sig över dygnets alla timmar avses att förstärkas i och med 
planen. Det finns dock frågor som är utmanande ur detta perspektiv, till exempel att 
mycket av förtätningen längs boulevarden sker på befintliga markparkeringar där 
kostnaderna för att parkera idag är låga. Boende med lägre inkomster i området kan få en 
kännbar effekt av en sådan förändring. 
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Verksamhetsområdet i östra Högsbo har idag en stor bredd med arbetsplatser med till 
exempel lättare industri. Idag pendlar cirka 700 personer från Frölunda och Tynnered till 
Högsbo och Sisjön. Föreslagen markanvändning i ny översiktsplan innebär en 
omvandling till blandstad med högt bostadsinnehåll till skillnad från dagens handels- och 
verksamhetsområde. Även den nu gällande fördjupade översiktsplanen för 
Fässbergsdalen pekar ut denna förändring. Med en omvandling av området, där delar av 
dessa arbetsplatser försvinner, behöver människor söka dessa arbeten på andra platser i 
eller utanför Göteborg. Det kan skönjas en utveckling där denna typ av arbetstillfällen 
flyttas längre ut från staden i takt med att den förtätas. Samtidigt skapas det 
förutsättningar för arbetstillfällen för högt utbildad arbetskraft i de centrala delarna. I 
studien har trafikkontoret utforskat ett antal scenarier (kallade ”fördjupningar”), som 
ryms inom översiktsplanens markanvändningsförslag för området Högsbo-Frölunda, men 
som prövar tanken att fler arbetstillfällen kan finnas kvar inom området. Det bedöms vara 
positivt ur ett mångfaldsperspektiv. 

I arbetet med översiktsplanen bedöms frågan om trygghet, grönska, social infrastruktur 
och minskad barriäreffekt som särskilt viktiga för att Högsbo-Frölunda ska utvecklas till 
en socialt hållbar stadsdel. Alla de frågorna har bäring på jämställdhetsperspektivet och 
människors lika möjligheter att leva i området. Trafikkontoret ser också att 
tillgängligheten med kollektivtrafik till området, och med den möjligheten att nå hela 
staden, är grundläggande för en jämställd utveckling. Åtgärdsvalsstudiens förslag till 
utbyggnad av kollektivtrafik konkretiserar den satsning som behövs. Åtgärdsvalsstudien 
konstaterar också att det finns en begränsning för hur många nya invånare den här delen 
av staden klarar av i förhållande till förmågan att bygga ut kollektivtrafiken. 

Förhållande till styrande dokument 
Trafikstrategin är utgångspunkt för åtgärdsvalsstudien och boulevardförslaget är tydligt i 
dess riktning. Boulevarden pekas ut som tänkbar åtgärd i trafikstrategin. Den högre 
prioriteringen av fotgängare, cyklister och den tydliga inriktningen för ett ökat 
kollektivtrafikresande pekar tydligt i trafikstrategins riktning. Förslaget kan påverka 
tillgängligheten med bil i det övergripande trafiksystemet men den tydliga strategin 
framåt är att fortsätta verka för att förändringen från led till boulevard ska fungera väl 
tillsammans med det övergripande trafiksystemet.  

Cykelprogrammets pendlingcykelstråk har varit högt prioriterat i utarbetandet av 
förslaget. Den oundvikliga integreringen av dagens separerade pendlingcykelbana längs 
Dag Hammarskjöldsleden i Dag Hammarskjöldstadens gatustruktur, har gjorts med 
omsorg om detta anspråk. Trafikkontoret bedömer att det finns goda möjligheter att 
etablera ett nytt pendlingcykelstråk med god framkomlighet, där förbättrade kvaliteter i 
utrymme, stadsupplevelse och trygghet kan kompensera för en lägre hastighetsstandard 
än dagens utformning. Med framväxten av en ny intilliggande stadsbebyggelse kan flera 
av cyklisternas målpunkter också komma att lokaliseras längs sträckan.  

Kollektivtrafikplaneringen i studien tar sin utgångspunkt i Målbild Koll2035. Förslaget i 
studien omfattar en konkretisering av den stadsbana längs Dag Hammarskjöldstråket som 
pekas ut i Målbilden. Stadsbanan kommer att erbjuda restider som möter målsättningen i 
Målbild Koll2035. Förslaget till stadsbana innebär dock en lägre hastighetsstandard och 
högre grad av integrering i stadsmiljön, än enligt grön nivå i guidelines i Målbild 
Koll2035. Ambitionen har hela tiden varit att eftersträva stadsbanekvaliteter enligt grön 
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nivå i guidelines, men det har samtidigt varit nödvändigt att balansera denna ambition 
med behovet av en integrerad boulevard och en stadsmiljö som präglas av tillgänglighet 
och folkliv i enlighet med stadens målsättningar för området.  

Förslaget till boulevard är en mycket viktig del i översiktsplanens fördjupning för 
Högsbo-Frölunda, som ersätter den fördjupade översiktsplanen för Fässbergsdalen inom 
Göteborgs kommunavgränsning.  

Åtgärdsvalsstudien bygger på samma markanvändning som översiktsplanens fördjupning 
för Högsbo-Frölunda, vilken innebär en förändring av markanvändningen i östra Högsbo 
(i förhållande till den som gäller i nuvarande översiktsplan och fördjupad översiktsplan 
för Fässbergsdalen): från verksamhetsområde till blandstad med övervägande 
bostadsändamål. Även markanvändningen i Sisjön föreslås förändras i förhållande till den 
fördjupade översiktsplanen för Fässbergsdalen. 

Trafikkontoret har sedan 2015 arbetat med en åtgärdsvalsstudie för Södra Mellanstaden 
som färdigställdes under 2021. Den redovisar det samlade trafikperspektivet på ett stort 
område och lyfter många åtgärder, varav en del nu blivit konkretiserade genom 
föreliggande åtgärdsvalsstudie. 

 

Bilagor 
1. Inriktning för boulevarden 
2. Remissredogörelse 
3. Rapport ”Åtgärdsvalsstudie Dag Hammarskjölds boulevard” 
4. Utformningsförslag för boulevarden, skala 1:5000.  
5. PM Utformning. 
6. Rapport ”Boulevarder och stadsutveckling”.  
7. PM Historisk tillbakablick spårväg. 
8. PM Trafik. 
9. PM Kollektivtrafik med fokus spårväg. 
10. PM Cykel. 
11. PM Parkering.  
12. PM Skyfall, med bilaga från Kretslopp och Vatten.  
13. PM Genomförande. 
14. PM Nya spårvägar och stadsutveckling. 
15. PM Planskild spårväg. 
16. PM Luftkvalitet. 
17. PM Bulleranalyser. 
18. PM Pendelcykel 
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Ärendet  
Trafikkontoret föreslår att trafiknämnden tar ställning till de beslut om åtgärdsvalsstudien 
som föreslås i tjänsteutlåtandet. Underlaget till beslut är tjänsteutlåtandet med de bilagor 
som är listade i tjänsteutlåtandet. 

Beskrivning av ärendet 
Historik 
Ärendet har tidigare redovisats i trafiknämnden: 

nov 2017  Skriftlig information om studien. 

maj 2018 Redogörelse för målbild för Dag Hammarskjöldstaden. 

maj 2020  Redogörelse för planeringsinriktningar och bedömningar i pågående 
arbete. 

nov 2020  Redogörelse av resultat från studien inför beslut i trafiknämnden år 2021 
om remiss av studien. 

mars 2021 Beslut i trafiknämnden att sända ut studien på remiss 

dec 2021 Redogörelse av resultat från studien, synpunkter från genomförd remiss, 
samt preliminära förslag till beslut i trafiknämnden år 2022 om 
färdigställande av studien och fortsatt arbete 

Bakgrund till uppdraget 
Staden är inne i en fas av kraftig befolkningstillväxt och den utvecklingen spås fortsätta 
under lång tid. Idag har staden cirka 565 000 invånare. År 2035 förväntas invånarantalet 
ha ökat till cirka 700 000 personer och år 2050 till närmare 800 000 personer. Detta 
innebär att staden behöver ha en mer effektiv markanvändning, för att vår gemensamma 
markreserv ska räcka till och användas på bästa sätt. Fler bostäder och kommunal service 
behöver tillkomma och fler resor behöver möjliggöras. Detta samtidigt som staden 
behöver minska sin klimatpåverkan och stadens grönstruktur behöver tas omhand på ett 
sätt som både främjar goda livsmiljöer och ekologisk hållbarhet. För stadens trafiksystem 
innebär en mer effektiv markanvändning att befintlig infrastruktur i högre grad behöver 
nyttjas för gång-, cykel- och kollektivtrafik – en hållbar mobilitet. När staden växer med 
fler invånare blir en motsvarande biltrafiktillväxt vare sig ekologiskt, ekonomiskt eller 
socialt hållbar.  

Mot bakgrund av detta har de planerande förvaltningarna i Göteborgs Stad sedan flera år 
tillbaka fått en inriktning från politiken om att arbeta för en omdaning av Dag 
Hammarskjöldsleden. Samtidigt ska intilliggande östra Högsbo industriområde 
omvandlas till blandstad. Redan år 2010 beslutade byggnadsnämnden att ge i uppdrag åt 
stadsbyggnadskontoret att sammanställa planeringsförutsättningar för hur Dag 
Hammarskjöldsleden kan göras om till en stadsboulevard och hur områdena på bägge 
sidor kan utvecklas till blandstad. Detta resulterade i en förstudie, som färdigställdes år 
2015. I kommunfullmäktiges budget samma år, nämndes också att ett utredningsarbete 
skulle påbörjas för en spårväg längs Dag Hammarskjöldsleden. Två år senare 
kompletterades förstudien från 2015 med en visualisering av hur en hög exploatering runt 
boulevardens hela sträckning skulle kunna se ut. I denna saknades dock tillräcklig 
beskrivning av hur bland annat trafikföringen för alla trafikslag till, från och genom 
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området ska lösas. År 2017 gav därför Göteborgs Stads kommunfullmäktige ett uppdrag 
till trafiknämnden att ”En åtgärdsvalsstudie för Dag Hammarskjölds boulevard, gällande 
både trafiklösning och stadsutveckling, ska genomföras”. Resultatet av detta uppdrag är 
denna åtgärdsvalsstudie.  

Den här studien är därför är inte en åtgärdsvalsstudie i traditionell mening, där man 
rekommenderar lämpliga åtgärder först efter att ha analyserat utgångsläget och prövat 
tänkbara lösningar. I denna studie var istället valet av åtgärd klart när studien påbörjades: 
nämligen att omvandla Dag Hammarskjöldsleden till boulevard. Uppdraget innebär 
därför istället att pröva förutsättningarna för att omvandla den kommunala Dag 
Hammarskjöldsleden till boulevard, från Järnbrott i söder till Linnéplatsen i norr. Studien 
ska således besvara hur leden kan omvandlas till boulevard på ett lämpligt sätt. 

Uppdrag i samverkan 
Genomförandet av denna åtgärdsvalsstudie är ett uppdrag som har skett i samverkan med 
byggnadsnämnden, fastighetsnämnden och park- och naturnämnden, i en 
förvaltningsövergripande organisation. Denna arbetsgrupp har haft i uppdrag att utifrån 
ett stadsbyggnadsmässigt helhetsperspektiv ta fram:  

• ett förslag till en gemensam målbild  
• en åtgärdsvalsstudie (ÅVS) för Dag Hammarskjölds boulevard  
• en fördjupning av översiktsplanen för området Högsbo-Frölunda med Dag 

Hammarskjöldsleden 
• en genomförandeplan för områdets utveckling  

Detta innebär att det finns tre leveranser som alla har betydelse för omvandlingen av Dag 
Hammarskjöldsleden: en åtgärdsvalsstudie, en fördjupning av översiktsplanen för 
området Högsbo-Frölunda och en genomförandeplan. Leveranserna har olika politisk 
dignitet men stöttar varandra i förståelsen av vad stadsomvandlingen i detta område ska 
uppnå och hur den ska gå till. Delprojekten har olika geografisk avgränsning. 

Mål och syfte 
Målet för en boulevardomvandling, det vill säga vad den ska bidra till att uppnå, har 
formulerats på detta sätt i åtgärdsvalsstudien: 

”Dag Hammarskjölds boulevard ska stödja stadsomvandlingen i Västra Göteborg och 
bidra till både hållbar mobilitet och goda stadsmiljöer.” 

Syftet med genomförandet av denna åtgärdsvalsstudie är tvådelat. Dels är det att ta fram 
en studie som visar vilka åtgärder som krävs för att åstadkomma en boulevard i Dag 
Hammarskjöldsledens sträckning, där både trafiklösningar och stadsutveckling har 
hanterats. Dels är det att utvärdera i vilken utsträckning en omdaning till boulevard i detta 
stråk bidrar till hållbar mobilitet och goda stadsmiljöer. 

Översiktsplanens fördjupning för området Högsbo-Frölunda och 
utgångspunkter för studien 
Den nya översiktsplanen studerar två områden fördjupat, varav ett omfattar Högsbo-
Frölunda med Dag Hammarskjöldsleden. I det politiska uppdraget som gavs från 
kommunfullmäktige år 2017 om att ta fram en fördjupning av översiktsplanen för 
Högsbo-Frölunda, angavs att arbetet särskilt skulle pröva en omvandling av Dag 
Hammarskjöldsleden till boulevard. Dessutom skulle planen stödja genomförandet av 
Målbild Koll2035. 
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Fördjupningen bygger vidare på den kommunövergripande planens inriktning och har 
som utgångspunkt att möjliggöra en fortsatt bebyggelseutveckling. Nästan all 
utbyggnadskapacitet inom mellanstaden i sydvästra Göteborg ligger inom 
översiktsplanens fördjupning för området Högsbo-Frölunda. I planen framhålls att en 
viktig ambition är att: 

”låta den sammanhållna, blandade stadsbebyggelsen växa, genom att omvandla delar av 
Högsbo industriområde till blandad stadsbebyggelse. Detta förutsätter då en samtidig 
förändring av Dag Hammarskjöldsleden till en boulevard med spårväg för att bryta den 
barriär som leden utgör idag och istället säkerställa att den nytillkomna blandade 
stadsbebyggelsen verkligen får förutsättningar att på ett sammanhållet vis knytas 
samman med den redan befintliga bebyggelsen i Frölunda, Högsbo, Järnbrott, Flatås och 
andra angränsande områden.” 

Ett förverkligande av översiktsplanens fördjupning för Högsbo-Frölunda bygger därför 
helt på att Dag Hammarskjöldsleden omvandlas till boulevard. Vidare anger 
översiktsplanen att det, söder om Marklandsgatan, finns goda möjligheter att skapa en 
boulevard som kantas av bebyggelse på bägge sidor i form av en rutnätsstad. 

Utöver ovanstående övergripande inriktning i översiktsplanen har ett antal 
utgångspunkter för studiens åtgärdsförslag identifierats.  

• Leden är idag en viktig länk i stadens övergripande vägnät. 
• Leden är ett av de kapacitetsstarka och mest gena transportstråken för regional 

och kommunal bil- och busstrafik, samt pendlingscykeltrafik från sydvästra 
Göteborg till stadskärnan, det vill säga för genomfartstrafik. 

• En omvandling av en storskalig trafikled av den här typen kommer att få stora 
effekter på både reseanspråken och resmönstren inom/till/från området. 

• För många av brokonstruktionerna längs Dag Hammarskjöldsleden finns det ett 
stort underhålls- och reinvesteringsbehov, inom en inte alltför lång tid. En annan 
utformning av leden skulle kunna innebära att mycket av ledens underhållsbehov 
kan byggas bort. 

• En utbyggnad av järnvägssystemet har en stor inneboende potential för hela 
Göteborgs Stad och Göteborgsregionens utveckling - särskilt med en eventuell 
vidareutveckling där även Hamnbanan och Bohusbanan ansluts till Västlänken. 
Staden behöver begrunda hur man ska välja att förvalta en sådan möjlighet och 
fatta aktiva beslut. 

• En järnvägsdragning i Dag Hammarskjöldsledens sträckning skulle få stor 
inverkan på boulevardomvandlingen, som då behöver samsas med ett 
spårreservat för järnväg på delar av sträckan. 

• Stadsutvecklingspotentialen kring en/flera järnvägsstationer varierar mycket 
beroende på var de skulle lokaliseras i det här området. 

• Den nuvarande och nära förestående stadsutvecklingen inom hela området för 
översiktsplanens fördjupning för Högsbo-Frölunda kan få helt avgörande effekter 
för om järnvägsstation blir aktuell att lokalisera i området. 

• Omvandlingen av Dag Hammarskjöldsleden behöver bidra till att dagens 
barriärverkan minskar och att målpunkterna längs med sträckan tillgängliggörs 
för fler av stadens invånare. 
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• Dag Hammarskjöldstaden behöver grundas på en kapacitetsstark och attraktiv 
kollektivtrafikstruktur, i annat fall kommer det ökade resbehovet framöver till 
stor del att ske med bil, vilket leder till negativa effekter på miljö, hälsa och 
stadsmiljö. 

• Stadsbanan och metrobussen behöver tillsammans bli de bärande färdmedlen i 
Dag Hammarskjöldstadens kollektivtrafikstruktur. 

• Stadens kollektivtrafiksystem har inneboende begränsningar som påverkar 
möjligheterna till stadsutveckling. 

Utifrån dessa utgångspunkter och målsättningen om en stadsutveckling med ett stort antal 
bostäder har åtgärdsförslag tagits fram, som sammanställs i ett förslag till en boulevard 
med stadsbana. 

Åtgärdsförslag med eftersträvade funktioner 
För att åstadkomma en boulevard i Dag Hammarskjöldsledens sträckning, där både 
trafiklösningar och stadsutveckling hanteras, behöver man utforma ett stadsrum som 
erbjuder en hållbar mobilitet i goda stadsmiljöer. De trafik- och stadsmiljöfunktioner och 
kvaliteter som gör denna målsättning möjlig redovisas i bilaga 1 till trafikkontorets 
tjänsteutlåtande och beskrivs utförligt i rapporten. 

I korthet föreslås en boulevard i form av en stor stadsgata med stadsbana i mitten och träd 
längs sidorna. En pendlingcykelbana föreslås på den västra sidan av boulevarden. 
Stadsrummet ska erbjuda en kontinuitet med händelser längs gatan som gör det attraktivt 
att gå och vistas i.  

Det boulevardförslag som presenteras i denna åtgärdsvalsstudie är ett möjligt sätt att 
utforma en boulevard, som uppfyller samtliga ovanstående funktioner. Alternativa sätt att 
lösa redovisade funktioner kan utforskas i efterföljande planering, till exempel andra 
korsningsutformningar än de som redovisas.  

Genomförande 
En omvandling av Dag Hammarskjöldsleden med tillhörande stadsutveckling skulle bli 
en mycket omfattande process. Det är därför helt nödvändigt att dela in omvandlingen i 
olika etapper. I översiktsplanens fördjupning för området Högsbo-Frölunda, och därmed i 
denna åtgärdsvalsstudie, föreslås en indelning av utvecklingen i tre deletapper. I den 
första deletappen avses i första hand att bejaka pågående planering i Frölunda samt att 
genomföra en flytt av spårvägshållplatsen Botaniska trädgården till ett läge i höjd med 
Botaniska trädgården, med tillhörande passage över Dag Hammarskjöldsleden. Det 
innebär inte ett påbörjande av en fullständig boulevardomvandling på denna sträcka men 
kan kallas ”det gröna startskottet” för boulevardomvandlingen på denna delsträcka som är 
tydligt präglad av de omgivande park- och naturområdena. 

I etapp 2 föreslås initialt en stadsutveckling med boulevard och stadsbana på delsträckan 
Marklandsplatsen-Marconimotet. Det innebär också en utbyggnad av spårväg mellan 
Musikvägen och Marconimotet. Delen Marklandsplatsen-Marconimotet har den högsta 
tätheten med bostäder och där integreras boulevarden som mest i omgivande gatu- och 
cykelnät. När delen mellan Marklandsplatsen och Marconimotet är genomförd, kan 
boulevardomvandlingen ske på den norra delsträckan (från Linnéplatsen till 
Marklandsgatan). Den fullständiga boulevardomvandlingen på den norra delsträckan 
behöver alltså avvakta slutfasen av etapp 2, så att man först hinner etablera den 
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kollektivtrafik som behövs för en fungerande omvandling av sträckan Linnéplatsen-
Marklandsgatan. 

Den sista etappen avser stadsutveckling från Marconimotet till Järnbrottsmotet. Förslaget 
till utbyggnadsordning i översiktsplanens fördjupning för området Högsbo-Frölunda, där 
pågående planering i Frölunda och Tynnered bejakas fullt ut, innebär att det inte finns 
tillräcklig kollektivtrafikkapacitet för att trafikera denna del av stadsbanan. Därmed går 
det inte att genomföra stadsutvecklingen söder om Marconimotet. Järnväg via området är 
dock en åtgärd som skulle lösa ut begränsningarna och möjliggöra stadsutvecklingen. 

Under byggtiden är den föreslagna huvudprincipen för trafik att så mycket som möjligt av 
trafikomläggningen ska ske inom Dag Hammarskjöldstråket. Framkomligheten för bil-, 
cykel- och kollektivtrafik kommer att påverkas, men stråkets bredd ger goda 
förutsättningar för att begränsa den negativa påverkan på omgivningen. 

Förvaltningens bedömning 
En boulevard med stadsbana är möjlig att genomföra enligt det förslag som presenteras i 
handlingarna. Det kommer till klart övervägande del att innebära positiva konsekvenser 
inom stadsutvecklingsområdet som den är en del av, men den medför utmaningar för det 
övergripande trafiksystemet. Det kommer att finnas många utmaningar också i den lokala 
skalan, inte minst för att etablera trafiktekniska lösningar som hanterar behovet av 
fotgängare och cyklisters tillgänglighet i samverkan med behovet av kapacitetsstark 
kollektivtrafik, relativt stora flöden av biltrafik samt utryckningstrafik. Det kan dock 
konstateras att förslaget tydligt verkar för hållbar mobilitet och goda stadsmiljöer. 

I studien redovisas bedömningar av spårvägssystemets kapacitet i sin helhet, med 
bakgrund i tidiga bedömningar av genomförbarhet kopplad till Målbild Koll2035. Dessa 
är bedömningar i ett tidigt skede och kan komma att förändras när kunskapen om dessa 
frågor fördjupas över tid. Utgångspunkten är att med nu föreliggande kunskap om dessa 
förhållanden, är det i linje med försiktighetsprincipen att ta hänsyn till och anpassa 
förslaget och stadsutvecklingen till detta. Om ny kunskap visar på mindre begränsningar 
öppnar det upp för mer stadsutveckling och i förslaget föreslås inte åtgärder som 
omöjliggör en sådan utveckling. 

För att en boulevardomvandling och stadsutveckling ska vara möjlig krävs åtgärder som 
ligger utanför åtgärdsvalsstudiens mandat, som skapar förutsättningarna för att 
boulevarden och stadsutvecklingen är möjlig att genomföra: 

• investeringar enligt Målbild Koll2035, med genomförandet av till exempel 
Allélänken och Lindholmsförbindelsen 

• investeringar i spårvagnar som är 45 meter, samt fler turer i spårvägsnätet, vilket de 
nya linjerna längs den nya stadsbanan behöver 

• att staden kan växa inom det omgivande statliga trafikledsystemets begränsningar och 
förutsättningar. En omfördelning av vägtrafik (med centrala Göteborg som målpunkt) 
till framför allt Västerleden, behöver hanteras med åtgärder så att framkomligheten på 
trafiklederna fortsatt når målsättningar om framkomlighet och dess funktion för både 
nationella, regionala och stadenövergripande flöden. 

• att det sker en bred satsning på åtgärder i Hållbarhetsscenariots riktning, som verkar 
för ökat resande i kollektivtrafiken och med cykel, tillsammans med åtgärder som 
mer precist riktas mot att hantera dess effekter. Utan en sådan satsning blir 
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boulevardomvandlingen svårare att genomföra på grund av de trängseleffekter som 
uppstår i det statliga trafikledssystemet, i synnerhet på Västerleden. I detta 
sammanhang är det värt att nämna att en järnväg längs 158-stråket skulle få stor 
betydelse för utvecklingen av resandet i stråket och den skulle få direkt påverkan på 
möjligheterna att bygga stad i detta område, då den konkret bidrar till en omställning 
i Hållbarhetsscenariots riktning. 

• att express-/metrobussarna trafikerar Västerleden och att byte mellan dessa och 
stadsbanan sker i Järnbrott, i enlighet med Målbild Koll 2035. Om det inte blir 
verklighet finns det ett alternativ där bussarna fortsatt trafikerar delar av boulevarden. 

Risker 
I studien uppmärksammas flera olika risker som är kopplade till stadsutvecklingen och 
boulevardomvandlingen. En grundläggande förutsättning för utvecklingen är 
genomförandet av Målbild Koll2035. Om delar av den av någon anledning inte kommer 
till genomförande kommer det att påverka förutsättningarna för områdets utveckling. En 
grundläggande förändring är flytten av expressbussarnas trafikering i Dag 
Hammarskjöldsleden till Söder-/Västerleden istället, genom koncept Metrobuss. Att helt 
och hållet bygga områdets utveckling på denna förutsättning är en riskfylld planering då 
det finns en rad frågor som behöver lösas innan genomförande, bland annat finansiering 
och troligen en utbyggnad av Gnistängstunneln. 

Av det skälet finns det ett förslag på en alternativ trafikering av expressbussar, en plan B, 
om plan A (det vill säga Målbild Koll2035) inte fullt ut genomförs. Förslaget innebär att 
bussarna fortsatt trafikerar boulevarden, från Järnbrott till Marklandsgatans hållplats, och 
därefter går vidare via Högsboleden till Västerleden och vidare in till centrum via E45. 
Det innebär en avsevärd reducering av bussarnas hastighet på denna sträcka och troligen 
också en anpassning av boulevardens utformning för att delvis tillmötesgå bussarnas 
trafikeringsbehov. Det är inte bedömt som möjligt att trafikera fortsatt mot Linnéplatsen 
och därifrån vidare in till centrum, likt dagens trafikering. Detta då restiden blir alltför 
lång och då trafikering med expressbuss genom de täta delarna av centrum inklusive 
Linnestaden inte är en lämplig körväg för expressbussar. Lämpligheten blir än mindre i 
framtiden där utrymmet för denna typ av trafikering kommer att reduceras till förmån för 
till exempel spårväg i Alléstråket. 

En påtaglig risk är att utbyggnaden av området kring boulevarden föregår 
boulevardutbyggnaden och stadsbanan. Den utvecklingen är startad med detaljplan för 
Olof Asklund och kan komma att fortsätta med en omvandling av det tidigare 
industriområdet för Pripps och eventuellt flera andra planer. Om det sker kommer värdet 
av en investering i boulevard och en hållbar mobilitet med stadsbana att reduceras 
kraftigt, då mer bilburna resmönster hunnit etableras och högre parkeringstal varit 
nödvändiga eftersom kollektivtrafiken vid planeringstillfället för detaljplanerna inte varit 
tillräcklig. Risken är också att förfarandet leder till avsevärt lägre exploateringsbidrag än 
om utbyggnaden av området gått i takt med utbyggnaden av infrastrukturen. Hanteringen 
av denna risk ägs i mycket större utsträckning av staden, till skillnad från ovan nämnda 
risker som i mycket högre grad är beroende av externa parter i samhällsbyggandet. 

Lämnade synpunkter i genomförd remiss 
Under perioden april-juni 2021 har åtgärdsvalsstudien varit ute på remiss. De synpunkter 
som lämnades redovisas sammanfattade i remissredogörelsen enligt bilaga 2 till 
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trafikkontorets tjänsteutlåtande. Fullständiga remissvar finns på trafikkontoret. I 
remissredogörelsen redovisas också trafikkontorets bemötande av synpunkterna. 

Remisshandlingarna skickades ut till 47 aktörer som arbetar i eller påverkas av 
samhällsbyggande. Av dessa aktörer svarade 31 med synpunkter. Utöver dessa har 
ytterligare en organisation samt två privatpersoner lämnat synpunkter. En övergripande 
och förenklad sammanfattning av vad en majoritet av remissvaren uttryckte är: 

”Vi gillar den här stadsutvecklingen och vill se förändringen från trafikled till boulevard! 
Vi instämmer i behovet av att samverka om de anslutande övergripande åtgärder som 
krävs för en sammanhängande helhet.” 

Det tydligaste och mest gemensamma budskapet bland remissvaren var att man ser 
positivt på en stadsutveckling med boulevard och stadsbana. Det är också tydligt att man 
såg att detta var ett bra underlag att ta ställning till i remissen och att det är ett bra 
underlag för fortsatt planering. Flera parter ser behovet av fortsatt samverkan kring 
övergripande åtgärder i trafiksystemet, till exempel projekt Metrobuss. Trafikverket vill 
bland annat arbeta vidare kring trafikanalyser avseende förändringar i det övergripande 
vägnätet, i enlighet med avsiktsförklaringen Arena Dialog. Länsstyrelsen påtalar att den 
här planeringen är en mellankommunal fråga att arbeta vidare med. Flera parter lyfter att 
det finns osäkerhet kring genomförandet av de åtgärder som ligger inom och utanför 
området och därmed vilken trafikutveckling som kan bli verklighet på sikt.  

Flera nämnder, däribland fastighetsnämnden, beskriver vikten av ett tidigt beslut om 
boulevard och stadsbana och att det inte föregås av nya detaljplaner, som till exempel 
riskerar möjligheten till exploateringsbidrag.  

Byggnadsnämnden och park- och naturnämnden framhöll vikten av att 
åtgärdsvalsstudiens roll i planeringsprocessen förtydligas, framförallt i relation till 
planering enligt plan- och bygglagen. Byggnadsnämnden såg inte att en åtgärdsvalsstudie 
bör ligga till grund för några större ställningstaganden. Nämnden ansåg också att 
åtgärdsvalsstudien inte ska antas eller godkännas av kommunfullmäktige utan endast 
återrapporteras till kommunfullmäktige som fullgjort uppdrag. 

Vad har hänt efter remissen 
Efter remissens genomförande har flera revideringar och tillägg gjorts i 
åtgärdsvalsstudien. I korthet har trafikkontoret: 

- Ytterligare betonat betydelsen av samverkan kring de åtgärder som denna 
åtgärdsvalsstudie föreslår och de åtgärder som den pekar på behövs utanför 
studiens område. 

- Fördjupat kunskapen om cykel och pendlingscykel och lagt till avsnitt om detta i 
rapporten 

- Fördjupat och utvecklat beskrivningen kring barnperspektivet 
- Valt bort alternativet med boulevard i östligt läge på sträckan Annedal-

Linnéplatsen. Det redovisas nu som ett bortvalt alternativ i rapporten. 
- Förtydligat vilken roll åtgärdsvalsstudien har i investeringsprocessen för 

infrastruktur 
Under hösten 2021 har trafikkontoret tagit fram förslag till beslut i trafiknämnden, i 
samverkan med övriga planerande förvaltningar och stadsledningskontoret. Förslagen till 
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beslut är förankrade bland annat med direktörerna för stadsbyggnadskontoret, park- och 
naturförvaltningen, fastighetskontoret och förvaltningen för kretslopp och vatten. 

Trafikkontoret och stadsbyggnadskontoret har genomfört en särskild dialog med Västra 
Götalandsregionen och Västtrafik kring deras remissvar. I dialogen tydliggjorde VGR 
och Västtrafik att de stödjer förslaget till stadsutveckling med boulevard och stadsbana 
som redovisas i åtgärdsvalsstudien. Alla parter såg behovet av fortsatt samverkan kring 
stadsutveckling och kollektivtrafik i området, till exempel kring hur stadsbanekvaliteter 
eftersträvas i avvägning med stadsmiljöanspråk. 

Åtgärdsvalsstudiens roll i beslutsprocessen för investering i infrastruktur 
Yttrandet från bland annat byggnadsnämnden har föranlett behovet av att förtydliga 
åtgärdsvalsstudiens roll i planerings- och genomförandeprocessen. Byggnadsnämnden 
uttrycker att de inte ser att en åtgärdsvalsstudie bör ligga till grund för några större 
ställningstaganden. Trafikkontoret bedömer att det svaret inte har vägt in att 
stadsutvecklingen är beroende av planering av både markanvändning och de investeringar 
som får den att bli verklighet. Trafikkontoret ser åtgärdsvalsstudien som en nödvändig 
och betydelsefull del i processen för större investeringar i infrastruktur. Det är det första 
utredningssteget efter att behovet av en åtgärd har identifierats och det är ett nödvändigt 
underlag för inriktningsbeslut om att gå vidare i investeringsprocessen för infrastruktur. 
Åtgärdsvalsstudien löper parallellt med tidiga skeden av översiktlig planering enligt plan- 
och bygglagen. Båda dessa är delar av de planeringsprocesser som krävs för att önskad 
stadsutveckling ska bli verklighet. 
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Inriktning för 
boulevarden
Följande stadsmiljöfunktioner och kvaliteter eftersträvas (dessa blir 
delar i arbetet med den översiktliga strukturen för boulevarden och 
dess närområde och är i linje med den tematiska inriktningen för 
gestaltad livsmiljö i kommande översiktsplan):

• ett stadsrum med omgivande stadsbebyggelse, på de sträckor 
där det anses lämpligt

• ett stadsrum vars omgivande bebyggelse har aktiva botten-
våningar och entréer mot gatan i så hög utsträckning som 
möjligt där det anses lämpligt

• ett stadsrum med varierande karaktär, men vars gestaltning 
ändå förmedlar en viss kontinuitet längs hela sträckan, bland 
annat i förekomsten av offentliga friytor

• ett stadsrum med tydliga platsbildningar av olika storlek

• ett stadsrum med generösa vistelseytor

• ett stadsrum med grönska, vilket innebär att träd planteras 
längs med hela boulevarden

• ett stadsrum med en luft- och ljudmiljö som möjliggör 
vistelse, vilket innebär att hastigheten för vägtrafik är begränsad 
till mellan 40 och 60 km/h

• ett stadsrum med goda sol- och dagsljusförhållanden 

• ett stadsrum som kan härbärgera dagvatten- och skyfallsytor, 
vilket kan innebära en öppen skyfalls- och dagvattenlösning i 
boulevardrummet på framförallt den södra sträckan

Följande trafikala funktioner eftersträvas:

• ett stadsrum som möjliggör kapacitetsstark och attraktiv 
kollektivtrafik i eget utrymme i markplan, vilket innebär:

• att en ny stadsbana anläggs (i eget utrymme) centralt placerad 
i markplan i boulevarden från Marklandsgatan till Järnbrott 
samt i Marconigatan från Marconiplatsen till Musikvägen. 

• att hållplatserna lokaliseras vid Marklandsgatan, Tunnlands-
gatan, Marconigatan och Järnbrott. Eventuellt tillkommer 
ytterligare en hållplats mellan Marconigatan och Järnbrott. 

• att stadsbanans hastighetsanspråk anpassas till korsningsbeho-
ven, vilka preciseras i åtgärdsvalsstudien och i översiktsplanen 
för Göteborg.

• att den nya stadsbanan kopplas till Frölundabanan i anslut-
ning till befintligt hållplatsläge vid Marklandsgatan. 

• att planskildheterna mellan vägtrafik och spårväg behålls på 
sträckan Linnéplatsen-Marklandsgatan. 

• att hållplats för Botaniska flyttas till nytt läge i höjd med entrén 
till Botaniska trädgården. En ny passage i markplan anläggs 
mellan Slottsskogen och Botaniska Trädgården vid denna 
hållplats.

• att stadsbanans ändhållplats i Järnbrott i läge och utformning 
ska bidra till goda stadsmiljöer och effektiva byten till både lokal 
busstrafik och Express-/Metrobuss.

• att stadsbanans avslutning i Järnbrott inte ska omöjliggöra en 
fortsättning söderut längs väg 158.

• ett stadsrum med pendlingscykelbana, vilket innebär att en 
pendlingscykelbana förläggs på den västra sidan av boulevarden 
och prioriteras högt i korsning med andra gator. Möjligheten till 
prioritering vid signalreglerade korsningar studeras särskilt.

• ett stadsrum med god trafiksäkerhet, vilket innebär att hastig-
heten för vägtrafik är begränsad till mellan 40 och 60 km/h.

• ett stadsrum med fler och tydligt strukturerade korsnings-
möjligheter för fotgängare och cyklister, vilket innebär att 
korsningar för vägtrafik och passager för fotgängare och cyklister 
lokaliseras med utgångspunkt i översiktsplan för Göteborg och 
strukturskiss i slutrapporten (sida 74).

• ett stadsrum vars anslutande gator har en god uppkoppling 
mot omgivningen 

• ett stadsrum som kan hantera trafikflöden mellan 20-30 000 
fordon/dygn, där utpekade citybussanspråk och områdestra-
fik med buss också ryms, vilket innebär två körfält för vägtrafik 
per körriktning och gatukorsningar i plan (undantag Annedalsmo-
tet) där hastigheten för vägtrafik är begränsad till mellan 40 och 60 
km/h

• ett stadsrum som är utryckningsväg

Fotograf: Frida Winter
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Sammanfattning
Åtgärdsvalsstudien har varit ute på remiss under perioden  
1 april – 28 juni 2021. Remisshandlingarna skickades ut till 47 
aktörer som arbetar i eller påverkas av samhällsbyggande. Av dessa 
aktörer svarade 31 med synpunkter. Utöver dessa har ytterligare en 
organisation samt två privatpersoner lämnat synpunkter. Projektet 
är av stort allmänintresse och samtidigt mycket komplext, vilket bi-
dragit till att de inkomna synpunkterna behandlar en mycket bred 
palett av frågeställningar, som redovisas sammanfattade i denna 
redogörelse. I denna redogörelse redovisas också trafikkontorets 
bemötande av synpunkterna.

En övergripande och förenklad sammanfattning av vad en majori-
tet av remissvaren uttryckte är att: 

”Vi gillar den här stadsutvecklingen och vill se förändringen från 
trafikled till boulevard. Vi instämmer i behovet av att samverka om 
de anslutande övergripande åtgärder som krävs för en samman-
hängande helhet.”

Det tydligaste och mest gemensamma budskapet bland remiss-
svaren var att man ser positivt på denna stadsutveckling med 
boulevard och stadsbana. Det är också tydligt att man såg att detta 
var ett bra underlag att ta ställning till i remissen och att det är ett 
bra underlag för fortsatt planering. 

Flera parter ser behovet av fortsatt samverkan kring övergripande 
åtgärder i trafiksystemet, till exempel projekt Metrobuss. Trafikver-
ket vill bland annat arbeta vidare kring trafikanalyser avseende 
förändringar i det övergripande vägnätet, i enlighet med avsikts-
förklaringen från arenan för dialog (som var en del i den statliga 
utredningen Samordning för bostadsbyggande, Fi N 2017:08). 
Länsstyrelsen trycker på att den här planeringen är en mellankom-
munal fråga att arbeta vidare med. Flera parter lyfter att det finns 
osäkerhet kring genomförandet av de åtgärder som ligger inom 
och utanför området, och därmed vilken trafikutveckling som kan 
bli verklighet på sikt. 

Flera nämnder, däribland fastighetsnämnden, beskriver vikten 
av ett tidigt beslut om boulevard och stadsbana och att det inte 
föregås av nya detaljplaner, som till exempel riskerar möjligheten 
till exploateringsbidrag. 

Flera nämnder beskrev behovet av att tydligare lyfta barnperspek-
tivet som de tyckte var för litet behandlat. 

Park- och naturnämnden och kulturnämnden beskrev vikten av 
att Slottsskogen möter boulevarden, och att det inte uppförs 
bebyggelse mellan boulevarden och Slottsskogen. Slottskogen ska 
ha en grön rand. Ett flertal yttranden var uttalat positiva till en flytt 
av spårvägshållplats Botaniska Trädgården, till det föreslagna nya 
läget mittför entrén till Botaniska.

Miljö- och klimatnämnden samt Socialnämnd sydväst menar att 
förslaget innebär negativa konskevenser för den långväga pend-
lingscyklingen.

Västra Götalandsregionen (VGR) stödjer förslaget till utbyggnad 
och stadsutveckling enligt förslaget. De tycker dock att förslaget i 
högre utsträckning kunde ha eftersträvat grön standard enligt gui-
delines för stadsbana i Målbild Koll 2035. Både VGR och Göteborgs 
Spårvägar (GS AB) framhåller att de hellre hade sett längre avstånd 
mellan korsningar över stadsbanan. VGR och GS AB har skild syn på 
åtgärdsvalsstudiens förslag till bytespunkt mellan stadsbana och 
Metrobuss vid Radiomotet, där VGR är negativt inställd och GS AB 
positivt inställt till förslaget.

Byggnadsnämnden och park- och naturnämnden framhöll vikten 
av att åtgärdsvalsstudiens roll i planeringsprocessen förtydligas, 
och framförallt i relation till planering enligt plan- och bygglagen. 
Byggnadsnämnden ser inte att en åtgärdsvalsstudie bör ligga till 
grund för några större ställningstaganden. Nämnden anser också 
att åtgärdsvalsstudien inte ska antas eller godkännas av kommun-
fullmäktige utan endast återrapporteras till kommunfullmäktige 
som fullgjort uppdrag. Istället kan uppdrag om fortsatt arbete 
med Dag Hammarskjölds boulevard ges av kommunfullmäktige 
i samband med beslut om översiktsplanens fördjupning för Hög-
sbo-Frölunda med Dag Hammarskjölds led. 

Fotograf: Frida Winter
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Inkomna synpunkter har sammanfattats nedan. 
Synpunkterna finns att tillgå i sin helhet på 
trafikkontoret.

Byggnadsnämnden
Byggnadsnämnden, 2021-07-01, anser att förslaget till åtgärds-
valsstudie för Dag Hammarskjölds boulevard har en oklar status i 
förhållande till dokument som beslutas i enlighet med plan- och 
bygglagen. Nämnden anser att frågan om vilket beslut trafiknämn-
den anser att kommunfullmäktige ska fatta gällande studien och 
hur trafiknämnden ser på åtgärdsvalsstudiens roll i förhållande 
till planeringsdokument enligt plan- och bygglagen, behöver 
besvaras. Byggnadsnämnden anser att åtgärdsvalsstudien är ett 
viktigt och väl genomarbetat planeringsunderlag för kommande 
planering i Högsbo-Frölunda, men att det behöver tydliggöras 
såväl i åtgärdsvalsstudien som i kommunfullmäktiges beslut att 
åtgärdsvalsstudien för Dag Hammarskjölds boulevard är ett plane-
rings- och kunskapsunderlag som inte är överordnad eller styrande 
i förhållande till planeringsdokument enligt plan- och bygglagen. 

Vidare menar byggnadsnämnden att en åtgärdsvalsstudie inte gör 
avvägningar mellan olika intressen och därför inte bör utgöra en 
handling som ligger till grund för större ställningstaganden. Flera 
av de åtgärder som åtgärdsvalsstudien beskriver (t.ex. beskrivning-
ar av hur stadsrummen längs med boulevarden kan karaktäriseras 
och utformas) är sådant som hanteras genom översiktsplanering, 
planprogram eller detaljplaner reglerade genom plan- och byggla-
gen. Åtgärdsvalsstudien presenterar en variant på utformning, men 
det kan finnas fler möjliga lösningar än vad som hittills framkommit 
och de kommer identifieras varefter beslut fattas i kommande plan-
skeden. Det behöver bli tydligare att åtgärdsvalsstudiens skrivning-
ar t.ex. när det gäller utformning av stadsrum längs boulevarden 
är just exempel, inte en slutgiltig lösning. Detsamma gäller för de 
trafiklösningar som beskrivs i åtgärdsvalsstudien, t.ex. angående 
hastighetsbegränsningar, korsningstyper, att de framställs som 
möjliga lösningar och inte slutgiltiga, för att inte skapa risk för 
låsningar längre fram. Nämnden anser att möjliga trafiklösningar 
inte bör slås fast i åtgärdsvalsstudien.

Byggnadsnämnden anser att åtgärdsvalsstudien inte ska antas eller 
godkännas av kommunfullmäktige utan endast återrapporteras till 
kommunfullmäktige som fullgjort uppdrag. Istället kan uppdrag 
om fortsatt arbete med Dag Hammarskjölds boulevard ges av 
kommunfullmäktige i samband med beslut om översiktsplanens 
fördjupning för Högsbo-Frölunda med Dag Hammarskjölds led.

Trafikkontorets bemötande av synpunkterna
Åtgärdsvalsstudiens rapport har kompletterats med en beskrivning 
som tydliggör relationen mellan detta arbetssätt och produkt 
gentemot arbetet och produkterna enligt plan- och bygglagen 
som stadsbyggnadskontoret ansvarar för.

Åtgärdsvalsstudier utgör arbete i det första steget i stadens inves-
teringsprocess för infrastruktur. Det första steget är nödvändigt 
för att komma till beslut om genomförande och finansiering i 
senare skeden. Stadsbyggnadskontorets process och plan- och 
bygglagens produkter skapar planmässiga förutsättningar för 
investeringar i infrastruktur. Trafikkontorets process och produkter 
möjliggör genomförandet av desamma. Båda dessa processer 
krävs för att bygga stad. Trafikkontoret ställer sig frågande till vad 
byggnadsnämnden avser med att denna typ av studier inte bör 
utgöra underlag för några större ställningstaganden, då Göteborg 
Stads investeringsprocess för större investeringar (över 250 mnkr) 
kräver att just denna typ av underlag är framtagna och inriktnings- 
och genomförandebeslut baseras på dem.

Byggnadsnämnden tycker att innehållet i åtgärdsvalsstudien är bra, 
vilket trafikkontoret uppskattar. Det är också ett kvitto på det fyra år 
gemensamma arbetet i en förvaltningsövergripande projektgrupp 
mellan förvaltningarna. Den kritik som riktas mot studien tolkar 
trafikkontoret vara riktat mot åtgärdsvalsstudier som produkt i 
allmänhet och inte enbart direkt mot denna studie. Det gör kritiken 
lite trubbig och delvis missvisande då det i denna åtgärdsvalsstudie 
har skett avvägningar mellan olika anspråk under det förvaltnings-
gemensamma arbetet under fyra års tid. De avvägningar som 
har gjorts i översiktsplanens fördjupning för Högsbo-Frölunda är 
inarbetade i åtgärdsvalsstudien, ibland som ett resultat av vad som 
framkommit i studien.

Trafikkontoret menar att slutrapporten är tydlig med att den redo-
visade utformningen är ett sätt att göra en boulevardomvandling, 
men detta ses över och förtydligas ytterligare där så krävs.

Fastighetsnämnden
Fastighetsnämnden, 2021-06-15, bedömer att åtgärdsvalsstudien 
är ett väl genomarbetat dokument som visar på en strategisk 
inriktning, samt ett förslag på utformning av en boulevard med 
stadsbana som även medger en hållbar stadsutveckling. Nämn-
den bedömer att arbetet skapar förutsättningar för en nära och 
sammanhållen stadsmiljö, med minskad barriärverkan från bland 
annat Dag Hammarskjölds led när den omvandlas. Den nära staden 
skapar bättre förutsättningar för gång och cykel samt tillgång till 
kollektivtrafik. Tätheten skapar också närhet till service, trygghet 
och möten i ett idag väldigt funktionsseparerat område.

Fastighetsnämnden tillstyrker åtgärdsvalsstudiens rekommendera-
de inriktningar/strategier och åtgärder med beaktande av nedan-
stående kommentarer. 

åtgärdsvalsstudien beskriver att dagens spårvagnsystem och 
föreslagen kollektivtrafik inom Målbild koll 2035 inte svarar upp 
kapacitetsmässigt mot den stadsutveckling som planeras inom 
området och i staden i stort. Studien beskriver kapacitetsproble-
men för spårvagnsystemet i innerstaden som akuta för all plane-
ring i staden. 
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För att detta område ska kunna utvecklas enligt intentionerna i 
översiktsplanens fördjupning för Högsbo-Frölunda, men även i 
översiktsplanen i stort, behöver storskaliga investeringar göras i in-
frastruktur/kollektivtrafik på systemnivå i staden. Enligt Målbild Koll 
2035 beskrivs stadsbanan byggas under perioden 2023-2028. En 
koppling till detta saknas dock inom åtgärdsvalsstudien. Nämnden 
menar att ÅVS pekar på behovet av kapacitetshöjande åtgärder i 
spårvagnssystemet i den centrala staden (planskilt) och/eller att 
järnväg behöver byggas ut längs eller parallellt med Dag Hammar-
skjölds boulevard och vidare söderut längs väg 158, för att kunna 
bygga enligt FÖP H/F:s inriktning. Detta för att kapaciteten i dagens 
spårvagnssystem inte fullt ut medger den befolkningstillväxt som 
planeras. Vidare menar nämnden att ÅVS pekar på att det finns 
kritiska kapacitetsbegränsningar i spårvägen längs med Frölun-
dabanan (mellan Marklandsgatan-Annedalsmotet-Linnéplatsen, 
men även vidare in i staden) som påverkar och hindrar en boule-
vardomvandling med kopplingar i markplan. Här hävdar nämnden 
att ÅVS inte har studerat alternativ trots att Västtrafik tidigare har 
utrett en spårvagnstunnel från Marklandsgatan till Sahlgrenska för 
att avlasta det befintliga spåret. Dettas bör studeras på samma sätt 
som kapacitetsproblematiken i innerstaden. Även vid Annedalmo-
tet finns alternativ om en delning av trafiken för att minska behovet 
av planskildhet och möjliggöra ett effektivare nyttjande av marken 
och möjliggöra en tätare stadsutveckling. 

Nämnden menar att ÅVS:en beskriver en etappvis utbyggnad med 
en första etapp där spårvägen mellan Marklandsgatan-Marconi-
motet-Musikvägen byggs ut, för att kunna nyttja befintliga linjer på 
Frölundabanan för att även trafikera i boulevarden.

Fastighetsnämnden anser att staden på kort och medellång sikt 
måste säkerställa att kollektivtrafiksystemet möter behovet av resor 
från tillkommande bebyggelse, bland annat för att klara en ut-
byggnad enligt inriktning FÖP H/F. Nämnden anser att en etappvis 
utbyggnad som säkerställer erforderlig kapacitet i kollektivtrafik-
systemet behöver ske. I detta ingår behovet att öka kapaciteten i 
innerstaden för att hantera den växande staden i väntan på kapa-
citetsstark kollektivtrafik, ex järnväg. I detta ingår även att utveckla 
befintlig kollektivtrafik i väntan på en utbyggd stadsbana. Dessa 
övergripande åtgärder beskrivs vara nödvändiga för att kunna 
bygga ut den stad och de antal bostäder som ingår i FÖP H/F. 

Fastighetsnämnden anser att staden har ett stort behov av ett 
utbyggt järnvägssystem, eller annan kapacitetsstark spårbunden 
kollektivtrafik, och att detta bör prioriteras. Järnvägen behöver 
bli ett komplement till dagens spårvagnssystem, inte ersätta den. 
Nämnden ser att en utbyggnad av järnvägssystemet kan bli nöd-
vändig för att avlasta stadsbanan i detta stråk. En järnväg fångar 
även upp behovet av resande från södra Göteborg (Askim, Hovås, 
Brottkärr och framtida Gatersered) och på sikt även Kungsbacka. 
Behovet av järnväg beskrivs tydligt inom Trafikverkets angränsande 
ÅVS för väg 158 som visar att spårbunden kollektivtrafik är nödvän-
dig redan vid år 2040 utifrån planerad tillkommande bebyggelse. 
Fastighetsnämnden anser att staden riskerar att gå miste om 
möjligheten att klara bostadsmålen enligt FÖP/ÖP om inte denna 

fråga hanteras och prioriteras och nämnden bedömer att staden 
måste välja inriktning innan vi bygger bort framtida möjligheter. 

Framtida järnvägsstationer skapar stora möjligheter för stadsut-
veckling och centrumutveckling. Fastighetsnämnden påtalar att 
ÅVS:en och FÖP H/F inte har hanterat effekterna av stationer och 
den stadsutvecklingspotential dess uppkoppling i omgivningen 
får om de blir regionala portar eller målpunkter i staden. Nämnden 
bedömer att detta behöver utredas på en strukturell nivå för att 
inte omöjliggöra den utvecklingen på sikt. 

Vidare framför nämnden att med en järnväg skulle den planerade 
stadsbanan kunna få en mer lokal funktion med tätare avstånd 
mellan hållplatser och en lägre hastighet, vilket främjar stadsrum-
met. Detta får effekt inom hela boulevardområdet, även mellan 
Marklandsgatan och Linnéplatsen, vilket kan möjliggöra en annan 
gatuutformning och en tätare stadsutveckling på sikt även där. 
Även i stadens centrala delar kan behovet av att resa snabbt i mark-
plan minska när den snabba och kapacitetsstarka kollektivtrafiken i 
vissa stråk hamnar under mark.

Nämnden menar att ÅVS:en hanterar trafikfrågorna kring leden och 
dess omvandling till boulevard, men påtalar att den samtidigt är 
avgränsad geografiskt mot omgivningen. Det innebär att ÅVS:en 
i stort förhåller sig till den stadsutveckling som ligger inom det 
trafikområde som leden och trafikimpedimenten upptar idag. 
Fastighetsnämnden anser att det är viktigt att ÅVS:en studerar och 
hanterar strukturen i befintliga områden inom FÖP H/F, men även 
utvecklingen utanför. Vidare nämner fastighetsnämnden att den 
står bakom ÅVS Södra Mellanstadens inriktning att möjliggöra och 
öppna upp ett kompletterande lokalt gatunät, och att fördela och 
sila trafiken för att möjliggöra för ett ökat antal resande människor 
i staden. Fler parallella lokala gator möjliggör ett större flöde/antal 
resande i en allt tätare stad och är nödvändigt för att fånga upp 
omgivande stadsutveckling (Askim, Östra Högsbo, Högsbohöjd 
och Högsboleden osv.) I fortsatt arbete program/planer bör den 
lokala gatustukturen utanför hanteras tydligare och nödvändig 
gatustruktur pekas ut för att inte omöjliggöras av kommande/
framtida utveckling.

Fastighetsnämnden påtalar att ett genomförande av boulevarden 
och stadsutvecklingen enligt förslaget i studien kommer att få en 
omfattande ekonomisk påverkan för Göteborgs Stad, både gällan-
de kostnader och intäkter. Ett genomförande kommer att innebära 
kostnader för såväl infrastruktur som allmän plats, och kommer till 
delar behöva skattefinansieras. Det kommer också att krävas medfi-
nansiering från andra aktörer. Bedömda kostnader för omvandling-
en till boulevard finns med i rapporten, men kostnaderna för behov 
av angränsade gator och infrastruktur har inte ingått i studien. De 
redovisade åtgärderna som behövs på systemnivå har heller inte 
bedömts i rapporten, och är inte preciserade i omfattning och tid. 
Några av de mest kostsamma åtgärderna (som tex Metrobuss) 
ingår i andra planer och program såsom Målbild Koll2035.

Om inte boulevarden byggs tillkommer en betydande kostnad för 
staden (i ÅVS:en bedömd till cirka 1 000 miljoner kronor) för att 
ersätta och underhålla befintliga trafikbroar, vars tekniska livs-
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längd löper ut under FÖP:ens genomförandetid. Dessa kostnader 
behöver beaktas och vägas in i bedömningen avseende en möjlig 
tidigareläggning av utvecklingen av boulevarden.

Vikten av att få en stadsbana/spårväg på plats tidigt medför att 
staden initialt belastas av tunga investeringar. Men det kan leda till 
intäkter i form av exploateringsbidrag i senare skeden. ÅVS:en pe-
kar på en påtaglig risk att utbyggnaden av området kring boulevar-
den föregår boulevardutbyggnaden och stadsbanan, och att värdet 
av en investering i en boulevard med stadsbana då kan minska. Av 
ÅVS:en framgår att en anledning till att låta bebyggelseutveckling-
en och kollektivtrafikutbyggnaden gå i takt, är att det möjliggör för 
staden att erhålla exploateringsbidrag från exploatörerna för an-
läggande av stadsbanan, och att detta kan bli ett viktigt tillskott till 
finansieringen. Fastighetsnämnden betonar dock sin bedömning 
att endast vissa delar av de övergripande anläggningarna kommer 
att kunna finansieras genom exploateringsbidrag via kommande 
detaljplaner och att stora delar behöver finansieras på annat sätt. 
Kostnaderna för att bygga ut kollektivtrafiken och omvandla leden 
till en boulevard är stora, och möjligheterna till finansiering är 
en viktig fråga som behöver utredas vidare. Fastighetsnämnden 
anser att de minskade kostnaderna för underhåll och ersättning av 
uttjänta broar bör beaktas och vägas in i bedömningen avseende 
en möjlig tidigareläggning av omvandling av leden till boulevard.

Trafikkontorets bemötande av synpunkterna
Trafikkontoret uppskattar att fastighetsnämnden bejakar de 
satsningar som föreslås. Trafikkontoret delar synen på behovet av 
ett fortsatt arbete med att komma förbi kapacitetsbegränsningar i 
kollektivtrafiken i den centrala delen av Göteborg. De akuta kapaci-
tetsproblem som fastighetsnämnden nämner kan under en period 
hanteras med att trafikera med längre vagnar som tar fler resande 
jämfört med dagens. Längre vagnar har beställts och kommer 
minska det akuta läget i spårvägens kapacitetsbegränsning. 

I åtgärdsvalsstudien redovisas att markanvändningen enligt Stra-
tegi för utbyggnadsplanering i Göteborg (2014), som Målbild Koll 
2035 svarar mot, för det här området är möjligt att försörja med en 
utbyggd kollektivtrafik om kapacitetskritiska satsningar genomförs 
i centrala staden. Men det är svårt att se de ytterligare 15 000 invå-
narna som FÖP redovisar som utbyggnadsnivå kan rymmas inom 
spårvägssystemet, om inte denna del av staden prioriteras upp och 
en annan del av staden prioriteras ned.

Utöver att försöka hantera kapacitetsproblem i centrum, eller att 
bygga ut en järnväg till området, pekar åtgärdsvalsstudien på 
en tredje möjlighet. Den innebär att den här delen av Göteborg 
prioriteras för utbyggnad, på bekostnad av att en annan del av 
staden inte byggs ut.

Trafikkontoret ser inte att det finns den kapacitetsbrist på delen 
Marklandsgatan-Annedal som nämnden beskriver och ett behov 
av en ny spårvägstunnel mellan Marklandsgatan och Sahlgren-
ska. Avseende att studera alternativ för en ny spårvägstunnel 
Marklandsgatan-Sahlgrenska har trafikkontoret lutat sig mot 
Målbild Koll2035 och dess inriktning som även på längre sikt inte 

pekar ut detta objekt. Trafikkontoret har också svårt att se hur en 
fullständig planskiljning av Innerstadsringen, om det är det som 
nämnden syftar på, är en rimlig och genomförbar lösning.

Trafikkontoret vill förtydliga att den första etappen avser att bejaka 
pågående planering. Den andra etappen är att bygga ut stadsbana 
mellan Marklandsgatan och Musikvägen via Marconiplatsen.

I arbetet med åtgärdsvalsstudien har järnvägen varit en mycket 
viktig del och de tänkbara stationer som följer med den. Det har 
trafikkontoret försökt fånga inom ramen för det mandat som en 
åtgärdsvalsstudie har, där det går att visa på möjligheterna med 
denna infrastruktur men där stadsbyggnadskontoret äger frågan 
om att lyfta stadsplaneringsfrågorna avseende potentialen för 
markanvändningen kring stationslägen.

Fastighetsnämnden betonar att det är viktigt att åtgärdsvalsstu-
dien studerar och hanterar strukturen i befintliga områden inom 
översiktsplanens fördjupning för Högsbo-Frölunda, men även 
utvecklingen utanför. Trafikkontoret hade också gärna sett att det 
förvaltningsövergripande arbetet med Dag Hammarskjöldstaden, 
där även fastighetskontoret varit med, nått längre i sina analyser 
gällande till exempel gatustrukturen i de delar som längre från 
boulevardens närområde, men tillgängliga resurser och gemen-
samma prioriteringar inom ramen för det gemensamma arbetet 
har inte medgett det. Dock har det gjorts översiktliga bedömningar 
och ställningstagande avseende gatustruktur och funktioner i ett 
större omland, i arbetet med översiktsplanens fördjupning. 

Flera av de frågor om stadenövergripande satsningar som fastig-
hetsnämnden pekar på ligger inte inom denna åtgärdsvalsstudie 
att kunna beskriva detaljerade beskrivningar och kostnader för. Det 
trafikkontoret har kunnat göra är att peka ut det som behövs samt 
att föreslå fortsatt arbete med dem.

Förskolenämnden
Förskolenämnden, 2021-06-22, anser att en förändring av Dag 
Hammarskjöldleden till en boulevard kan möjliggöra en bättre 
koppling mellan östra och västra sidan. Att dra spårvagnstrafik 
längs boulevarden medför förmodligen ett lättare sätt att trans-
portera sig till området. Spårvagnstrafiken kan dock medföra en 
hög bullernivå, varvid det är viktigt att bevaka hur det förändrade 
bullret påverkar förskolor i området. 

Vidare bedöms en sammankoppling av östra och västra delen ge 
barn möjligheten att ta sig över den kommande boulevarden. 
Det kan möjliggöra att bo på ena sidan och ha sin förskoleplats 
på andra sidan boulevarden. Det är särskilt viktigt att bevaka att 
hållplatslägen ligger på en bra plats i förhållande till kommande 
förskolor. 

Förskolenämnden anser också att det är viktigt att det genomförs 
en barnkonsekvensanalys. Att så rationellt omvandla leden till en 
boulevard kommer utan tvekan att påverka barn. Det är därför 
viktigt att säkerställa att barns röster blir hörda i processen, vilket 
barnkonventionen också uttrycker. Är det beslut som rör barn ska 
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barns bästa beaktas. Barn har rätt att utrycka sina åsikter och ska 
höras i frågor som rör barn, med hänsyn tagen till barnets mognad 
och ålder. 

Förskolenämnden lämnar följande svar på frågorna som skickades 
med i remissen:

Vilka synpunkter har ni på förslaget till boulevard och åtgärder samt 
den redovisning av förutsättningar och konsekvenser som framgår 
av underlaget?
Förskolenämnden vill betona vikten av säkra trafiklösningar för 
barn och deras vuxna för att ta sig från kollektivtrafik till förskolan. 

Vilka eventuella förändringar eller tillägg av förslaget ser ni som 
nödvändiga ur er verksamhets perspektiv?
För att bevaka barns perspektiv i detta arbete behöver en barn-
konsekvensanalys genomföras. Det vore nog även lämpligt att 
engagera barn och unga utifrån att utröna barn och ungas behov 
runt övergångar och hållplatser. 

Det vore bra om en särskild studie kan göras gällande utformande 
av hållplatser. Här kan stora grupper av barn vistas när de rör sig 
i staden. Det är då viktigt att säkerställa en säker miljö, där både 
cyklar och bilar hålls avskilda från hållplatsen. 

Förskolenämnden vill också särskilt poängtera vikten av att 
ständigt bevaka bullernivåerna i samband med utformandet av 
boulevarden. Detta då både befintliga och tillkommande förskolor 
har krav på goda bullernivåer på sina utemiljöer. 

Vilka synpunkter har ni på den etappindelning och 
utbyggnadsordning som föreslås? Vi ber er särskilt att begrunda 
detta med avseende på struktur och trafikering enligt Målbild Koll 
2035.
Förskolenämnden har inga synpunkter att redovisa gällande 
etappindelning eller utbyggnadsordning.

Trafikkontorets bemötande av synpunkterna
Staden behöver göra fler bullerutredningar i kommande program 
och detaljplaner. Både nyexploatering och befintlig miljö längs 
Dag Hammarskjöldsleden behöver studeras vidare utifrån gällande 
riktvärden. Trafikkontoret är medvetna om att Infrastrukturpropo-
sitionen 1996/97:53 kan bli aktuell att förhålla sig till för befintlig 
bebyggelse på del av sträckan i åtgärdsvalsstudien. För andra delar 
av Dag Hammarsköldsleden i åtgärdsvalsstudien kan ny utform-
ning av infrastruktur som boulevard och tillkommande spårväg, 
vara en del av förutsättningarna för kommande exploatering vid 
sidan om Dag Hammarsköldsleden. Ny bebyggelse kan då vara 
skärmande för exempelvis befintliga bostäder. 

Avsikten med bullerutredningen i åtgärdsvalsstudien var att visa 
vilka ljudnivåer en ny utformning av infrastrukturen kan generera. 
Åtgärdsvalsstudien planerar inte kommande bebyggelse eller pla-
cering av kommunal service. Det arbetet sker i planprocessen om 
staden går vidare med stadsutvecklingen. Ur bullersynpunkt skulle 

ett planprogram och en bullerutredning kopplat till programmet 
visa var det är mer eller mindre lämpligt att placera kommunal ser-
vice, utifrån den rådighet kommunen har över ett större område.

En separat barnkonsekvensanalys har inte genomförts för åtgärds-
valsstudien. Detta med hänvisning till att studien har varit del av ett 
förvaltningsövergripande utredningsarbete där översiktsplanens 
fördjupning för Högsbo-Frölunda också har ingått. Inom arbetet 
med översiktsplanen har man sammanställt resultaten från ett 
flertal sociala konsekvensanalyser och barnkonsekvensanalyser 
som tagits fram under senare år inom fördjupningens geografiska 
område. Dessa är således aktuella även för åtgärdsvalsstudien, 
varför trafikkontoret har bedömt att det inte funnits behov av att 
göra en separat barnkonsekvensanalys för åtgärdsvalsstudien.

Förvaltnings AB Framtiden
Förvaltnings AB Framtiden, 2021-06-22, tillstyrker förslaget till 
åtgärdsvalsstudie för Dag Hammarskjölds boulevard med nedan-
stående synpunkter: 

Framtidenkoncernen ställer sig i huvudsak positiv till åtgärdsvals-
studiens innehåll och bedömer att förslaget, som en del i konkre-
tisering och fördjupning av förslaget till översiktsplan, i linje med 
denna möjliggör för flera av de förutsättningar som krävs för att 
koncernen ska kunna möta upp mot ägardirektiv och uppdrag från 
kommunfullmäktige. 

Nedan lyfts några centrala synpunkterna som koncernen vill lyfta i 
remissförfarandet:

Framtidenkoncernen ser positivt på att utveckla Dag Hammar-
skjölds led till en boulevard. Det är ett av de områden där Göteborg 
på ett hållbart sätt kan utvecklas genom sitt attraktiva och strate-
giska läge och har mycket hög potential. Planeringen kräver dock 
en noggrann genomförandestrategi inte minst ekonomiskt och 
tekniskt för att lyckas. 

Förvaltnings AB GöteborgsLokaler har berett ett eget yttrande som 
framförallt omfattar synpunkter inom temat näringsliv och handel: 

• Synpunkter inom ramen för åtgärdsvalsstudiens förslag är 
vikten av att planera med omsorg för att uppnå den önskade 
effekten att handeln ska fungera som ett kluster och upplevas 
samlad längs boulevarden. Radiotorget och Marconimotet lig-
ger så långt ifrån varandra att de finns stor risk för konkurrens. 
På liknande sätt finns det risk för att kommersiell handel i en 
ny centrumbebyggelse vid Marklandsplatsen skulle konkurre-
ra med det näraliggande Axel Dahlströms Torg. 

• Inför ett programarbete föreslås en helhetsanalys av handeln 
i området, inklusive handeln runt Frölunda Torg, i Sisjön och 
vid 421 i Högsbo för att undersöka underlaget för kommersiell 
handel i blandstad, vilket eftersträvas längs stora delar av 
boulevarden.

Vidare bedömer Förvaltnings AB Framtiden att omvandlingen från 
trafikled till boulevard innebär möjligheter till stora ekonomiska 
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värden som den stora utbyggnadspotential av bostäder och 
handel som förslaget innebär. En fortsatt planering, prioritering 
vid genomförandet och beslut om tillräcklig finansiering är viktigt 
för att kunna uppnå förväntade positiva effekter i form av ökade 
skatteintäkter från en ökande befolkning i en väl fungerande 
arbetsmarknad i ett samhälle med låg social utsatthet.

De lösningar som åtgärdsvalsstudien föreslår innebär ökade 
förutsättningar för en nära, sammanhållen och robust stad genom 
förtätning av bebyggelsen, möjligheter till transporter med mindre 
klimatpåverkan och ökade möjligheter för stadens invånare att 
ta del av parker, skog och andra naturupplevelser. Framtidens 
ägardirektiv, uppdrag, mål och strategier inom nybyggnation med 
låg klimatpåverkan, energieffektivisering och mobilitetslösningar 
ligger i linje med dessa inriktningar.

Åtgärdsvalsstudien stödjer översiktsplanens inriktningar om att 
planera för en nära, sammanhållen och robust stad är en strategi 
för att skapa tillgång till stadens resurser. Förslaget till utformning 
av Dag Hammarskjölds boulevard bidrar till att knyta samman 
staden bl.a. genom föreslagna kollektivtrafiklösningar. Samman-
taget ligger åtgärdsvalsstudien i linje med Framtidens strategi för 
utvecklingsområden.

Trafikkontorets bemötande av synpunkterna
Trafikkontoret ser likt bolaget också behovet av en genomföran-
deplanering som bäddar för finansieringen av de övergripande 
åtgärderna i området. Trafikkontoret tar med sig synpunkterna 
avseende handelns förutsättningar till ett fortsatt gemensamt 
planeringsarbete mellan förvaltningarna.

Got Event AB
Got Event AB, 2021-06-03, meddelar att det för deras del är intres-
sant att veta om studien kan antas innebära någon påverkan på an-
läggningen Frölundaborg som bolaget ansvarar för. Frölundaborg 
som ligger vid Slottsskogsvallen är en kombinerad breddidrottsan-
läggning och evenemangsarena för issport. Anläggningen är även 
hemvist för Frölunda HC:s Campus.

Got Event har inga synpunkter på remissmaterialet utan ser positivt 
på den stadsomvandling som boulevarden medför.

Anläggningarna vid Slottsskogsvallen där Frölundaborg finns 
kommer, både kvantitets- och kvalitetsmässigt, att få en märkbart 
bättre trafikförsörjning för gående, cyklister och kollektivtrafik.

Den stadsutveckling med nya bostadskvarter som är kopplad till 
boulevarden och som även beskrivs i förslaget till översiktsplan 
innebär också en positiv förändring. Omvänt bidrar också Frölun-
daborg och de övriga anläggningarna med idrottsverksamhet och 
sportevenemang för den utvecklade stadsdelen.

Trafikkontorets bemötande av synpunkterna
Trafikkontorets delar Got Events bedömning att gående, cyklis-
ter och resenärer med kollektivtrafiken kommer att få bättre 
tillgänglighet till Slottsskogsvallen och Frölundaborg. Det finns 
utmaningar i att förbättra kopplingarna för framförallt gående från 
Marklandsgatans hållplats då det är relativt ont om utrymme, men 
det är viktigt att förbättra dessa som idag är av relativt låg standard. 
På längre sikt kan det bli aktuellt med förändringar vid korsningen 
mellan Högsboleden och Slottsskogsgatan, som ligger i direkt 
anslutning till bolagets anläggning.

Grundskolenämnden
Grundskolenämnden, 2021-06-21, bedömer att boulevarden 
riskerar att ersätta en barriär med en annan för de minsta och mest 
oskyddade trafikanterna som kan ha svårt att navigera självstän-
digt i trafiksystemet. Då tillgången till planskilda övergångar 
minskar kan situationen ur vissa aspekter till och med försämras.

Vidare har grundskolenämnden lämnat följande svar på de frågor 
som skickades med i remissen:

Vilka synpunkter har ni på förslaget till boulevard och åtgärder samt 
den redovisning av förutsättningar och konsekvenser som framgår 
av underlaget?
Av grundskolenämnden antagna principer för bärkraftiga skolen-
heter pekar på nödvändigheten av större skolenheter. 

I planering av trafiksystem behöver hänsyn tas till att den större 
skolenheten har fler elever över ett något större upptagningsom-
råde vilket ställer högre krav på trygga skolvägar. Ett tryggt och väl 
fungerande trafiksystem är en förutsättning för bärkraftiga sko-
lenheter. Rutnätsstaden bedöms öka förutsättningarna för trygga 
skolvägar utmed boulevarden. Samtidigt kan boulevarden i sig 
vara en risk som försvårar förflyttning på tvärs över boulevarden. 

I den täta staden kommer avvägningar och kompromisser ofta att 
behöva göras. Inte minst om grundskolenämndens ambition om 
större skolor också ska kunna mötas. För att nå acceptabla mått 
på friytor och en samlat god kvalitet kommer kompensatoriska 
åtgärder krävas. Förutsättningar för samnyttjande av mark och 
lokaler behöver därför särskilt beaktas. 

I den rutnätsstad som skissas i åtgärdsvalsstudien behöver hänsyn 
tas till såväl barriärer som trygga passager mellan skolfastigheter 
och angränsande grönytor samt förutsättningar för skolverksam-
heten att förflytta sig i närområdet. Ett närsamhälle med trygga 
passager och utan barriärer underlättar samnyttjande av mark 
och underlättar för staden att skapa bärkraftiga skolenheter med 
acceptabla mått på friyta. 

Grundskolenämnden understryker att faktorer som buller, luft- och 
markmiljö samt behov av klimatanpassning påverkar förutsättning-
arna för etablering av skolverksamheter i hög grad och att detta 
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också är utmanande faktorer inte minst gällande tillskapandet av 
acceptabla storlekar för friytor. 

Boulevarden och dess förändringar på trafiksystemet bedöms gyn-
na ovan nämnda faktorer i stort men grundskolenämnden ser ändå 
risker kopplat till de trafikvolymer som förutspås varvid förnyade 
och platsanknutna bedömningar krävs i senare skeden. 

Vilka eventuella förändringar eller tillägg av förslaget ser ni som 
nödvändiga ur er verksamhets perspektiv?
I hela åtgärdsvalsstudien nämns barn vid ett tillfälle och då kopplat 
till förutsättningar att röra sig över boulevarden. Det är anmärk-
ningsvärt att barnperspektivet inte lyfts mer än så. Grundskole-
nämnden anser att barnperspektivet bör fördjupas i allmänhet och 
i synnerhet gällande trygga skolvägar.

Vilka synpunkter har ni på den etappindelning och 
utbyggnadsordning som föreslås? Vi ber er särskilt att begrunda 
detta med avseende på struktur och trafikering enligt Målbild Koll 
2035.
Boulevardomvandlingen, med utbyggnaden av stadsbanan och 
en eventuell järnväg är stora infrastrukturprojekt. Dessa kommer 
att ta många år att genomföra. Detta innebär att staden kommer 
att behöva samordna infrastruktur- och bebyggelseprojekten här 
under lång tid.

Byggnation och planering av nya skolor behöver utöver synk mot 
befolkningsutveckling och bostadsbyggnation även samordnas 
mot trafiksystemets framväxt och hållbara resvanor. Just lämning 
och hämtning kring skolor är en aspekt att särskilt planera för och 
en betydande del av många familjers vardagspussel.

I planeringen av boulevarden behöver hänsyn tas både till de korta 
och långsamma förflyttningarna i rutnätsstaden och de snabba 
och långa förflyttningarna från tyngdpunkt mot centrum enligt 
Målbild Koll 2035 och inte minst i mötet och samexistensen mellan 
dessa båda tempon. I detta möte behöver barnperspektivet särskilt 
beaktas.

Trafikkontorets bemötande av synpunkterna 
Trafikkontoret instämmer i medskicket till att barnperspektivet 
behövde lyftas mer i rapporten och har därför kompletterat med 
det. 

En övergripande bedömning är att den stadsutveckling som 
föreslås kommer att ge en mer positiv upplevelse för både barn och 
vuxna fotgängare och innebära att många fler får möjlighet att röra 
sig i den här delen av staden till fots. Övergången från planskild tra-
fikled till stadsgata i plan innebär per definition att en mer komplex 
trafikmiljö med fler korsningspunkter skapas. Ledens barriäreffekt 
kommer att minska för merparten av trafikanterna, men för barn, 
äldre och personer med funktionsvariationer kan det bli svårare att 
röra sig över boulevarden jämfört med den nuvarande ledutform-
ningen. Boulevarden kommer att vara en intensiv trafikmiljö där 
barn i lägre åldrar inte bör vistas själva.

För att mildra de negativa effekterna av den mer komplexa trafik-
miljön för bland annat barn och äldre föreslår åtgärdsvalsstudien 
att signalreglerade passager etableras över boulevarden på ett 
flertal platser. Någon/några av de icke-signalreglerade passagerna 
kan också signalregleras i framtiden, om det anses mer lämpligt. 
Vidare har åtgärdsvalsstudien gjort bedömningen att vissa av de 
planskilda korsningsmöjligheterna bör behållas, för att underlätta 
för de unga och vuxna fotgängare som kommer att ha svårt att 
passera över boulevarden i plan. Exempelvis föreslås den befintliga 
gång- och cykelbron mellan Slottsskogen och Änggården behållas, 
då den kompletterar funktionen hos den breda passagen i plan 
som föreslås mellan Slottsskogen och Botaniska trädgården. 
Möjligheten att behålla den planskilda gång- och cykelpassagen i 
nuvarande Flatåsmotet kan också studeras vidare. 

Vad gäller trygga skolvägar delar trafikkontoret grundskolenämn-
dens synpunkter. Åtgärdsvalsstudien planerar inte kommande 
bebyggelse eller placering av kommunal service. Det arbetet sker i 
planprocessen om staden går vidare med stadsutvecklingen. Fast-
ighetskontoret har dock översiktligt studerat lämpliga platser för 
framtida grundskoleenheter, inom ramen för det förvaltningsöver-
gripande arbetet som studien har varit en del av. Viktiga parame-
trar som legat till grund för de föreslagna lokaliseringarna är närhet 
till områden med framtida stor andel bostäder, likväl som närhet 
till kollektivtrafik och grönområden. Möjlighet till samnyttjan av 
både utemiljö och idrottshall har också påverkat lokaliseringarna. 
Bulleraspekten för skolorna har inte studerats i detta tidiga skede 
men behöver studeras närmare i fortsatta planeringsskeden.

Med hänsyn till bland annat skolornas upptagningsområden har 
fastighetskontoret sett att skolbehovet i Dag Hammarskjöldsta-
den inte kan lösas inom respektive kommande detaljplan, utan 
behöver samordnas för större områden. Trafikkontoret delar denna 
uppfattning och ser att skolornas upptagningsområden spelar 
en nyckelroll för boulevardens barriärverkan på barnens trygga 
skolvägar. Trafikkontoret ser att det vore fördelaktigt om upptag-
ningsområdena struktureras på ett sådant sätt att yngre barn (upp 
till 12 år) i största möjliga utsträckning går i en skola som ligger på 
samma sida om boulevarden som de bor.

Göteborg & Co
Göteborg & Co, 2021-06-16, ser positivt på hur rapporten om-
händertar och lyfter perspektiv som borgar för en sammanhållen 
stad där olika stadsdelar kopplas samman av exempelvis gator, 
grönområden och offentliga miljöer som är tillgängliga för alla. 
Rapporten belyser vikten av att skapa hållbara och goda miljöer, 
rum och ytor där människor kan och vill vistas samt att överbrygga 
såväl fysiska som mentala barriärer för att knyta samman olika delar 
av staden. För besöksnäringens utveckling är det viktigt att hela 
staden betraktas ur ett destinationsperspektiv, vilket omfattar såväl 
innerstaden som kringliggande stadsdelar och ytterområden.

I utredningen konstateras att Dag Hammarskjöldsleden är en av 
stadens stora fysiska barriärer. Med sin utbredning avskärmar den 
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Frölunda och östra Högsbo från varandra. God tillgänglighet till 
stadens besöksmål är en förutsättning för destinationens fortsatta 
utveckling. Naturupplevelser väntas också bli allt viktigare och 
det är därför av avgörande vikt att tillgängliggöra destinationens 
utbud av bland annat parker och grönområden för besökare. 
Naturupplevelser och kulturarv behöver vårdas och omhändertas. 
Utredningen konstaterar att Dag Hammarskjöldsleden i sin nuva-
rande utformning försämrar tillgängligheten till några av stadens 
viktigaste parker och naturområden: Slottsskogen, Botaniska 
trädgården och Änggårdsbergen, vilka är viktiga och populära 
besöksmål. God tillgänglighet till dessa platser, från flera delar av 
staden och via olika transportmedel, är viktigt ur ett destinations-
perspektiv.

Vidare är Slottsskogen arena för några av stadens största internatio-
nella evenemang inom idrott och musik. Göteborg & Co vill därför 
särskilt belysa att området är beroende av infrastruktur som skapar 
förutsättningar för att på ett bra sätt hantera och vara tillgängligt 
för tunga transporter av exempelvis scenteknik m.m. Slottsskogen 
som arena ställer också krav på kapacitet att hantera stora flöden 
av människor under vissa tider, via såväl gångtrafik, cykel som 
kollektivtrafik. 

Göteborg & Co har inga övriga synpunkter på etappindelning och 
utbyggnadsordning, utöver bedömningen att hänsyn bör tas till 
besöksmålens tillgänglighet och förutsättningarna för fortsatt 
nyttjande av staden som arena under såväl ombyggnadstiden som 
efter färdigställande.

Trafikkontorets bemötande av synpunkterna
Trafikkontoret bedömer att det finns fortsatt goda förutsättningar 
att nyttja staden som arena, både för de som besöker och bor i 
staden, även med en boulevard. Boulevarden kommer att vara en 
viktig del av stadens huvudvägnät och ska kunna hantera behovet 
av de tunga transporter som till exempel evenemang kräver.

Göteborg Energi AB med 
dotterbolag
Göteborg Energi AB med dotterbolag, 2021-06-24, meddelar att de 
har tagit del av remissen.

Dotterbolagen Göteborg Energi Fjärrvärme och Fjärrkyla samt 
signalkablar och Göteborg Energi Gasnät AB (GEGAB) meddelar 
att Göteborg Energi är positiv till att studien uppmärksammar att 
hänsyn behöver tas till befintliga ledningar. Idag löper flertalet 
ledningar parallellt längs med och i Dag Hammarsköldsleden. 
Längre sträckor av dessa är kostsamma att flytta på. Vid några 
platser korsar ledningar leden, så för en fungerande spårväg ovan 
ledningarna krävs sannolikt åtgärder i form av djupare förläggning 
eller skyddsrör. Vidare meddelar de att Göteborg Energi gärna ser 
att infrastrukturen under mark fortsatt får utrymme i planeringen 
när gator, kvartersmark och andra ytor ovan mark utformas och 
gestaltas mer i detalj. Utformningen och utrymmet i gatan, tillsam-

mans med ledningar, anläggningar, träd, spårväg och hållplatser 
blir viktig för en effektiv funktion. Eventuellt behöver nya ledningar 
korsa boulevarden på några få ställen, vilket kan vara klokt att 
planera tillsammans med övriga ledningsägare i planerade stråk. 
Dotterbolagen informerar också om att det kan förekomma 
signalkablar ovanför eller i omedelbar närhet till redovisat Fjärrvär-
me- och Fjärrkyla-läge.

Dotterbolaget Göteborg Energi Nät AB (GENAB) påtalar att en 
130 kV ledning kommer i konflikt med förslaget i ÅVS på en del 
platser. Ledningen kan dock komma att bytas ut innan planerna 
för området har genomförts och GENAB ser då att det vore bra 
om ledningen lades i rätt läge utifrån de tänkta planerna. GENAB 
påtalar också att ÅVS-ens projekterade ledningar kommer att ligga 
intill och korsa (alt. och i konflikt med) deras befintliga ledningar, 
enligt den ledningsplan som redovisas i ÅVS.

Dotterbolaget Göteborg Energi GothNet AB meddelar att det gärna 
deltar i kommande detaljplanearbeten.

Göteborg Energi med dotterbolag lämnar också ett antal utförliga 
instruktioner av stor vikt för det fortsatta arbetet, särskilt för projek-
terings- och genomförandeskedena.

Trafikkontorets bemötande av synpunkterna
I utformningen av det aktuella förslaget har stor hänsyn tagits till 
befintliga ledningar. I första hand de mycket stora ledningarna för 
dagvatten och dricksvatten, men också gasledning och ledningar 
för el. Trafikkontoret noterar de synpunkter och rekommendationer 
som bolaget i övrigt för fram och ser att förändringar av ledningar-
nas förläggning kommer behöva studeras ytterligare i kommande 
planeringsarbete.

Göteborgs Hamn AB (GHAB)
Göteborgs Hamn AB (GHAB), 2021-06-21, anser att åtgärdsvalstu-
dien är väl genomarbetad med bra analysarbete som visar på det 
starka behovet av kollektivtrafik för att kunna genomföra önskad 
stadsutveckling. Det är viktigt att stadsutvecklingen går hand 
i hand med utvecklingen av kollektivtrafiken, vilket kräver bra 
samarbete mellan Staden, Västtrafik/VGR och Trafikverket för att 
lyckas med genomförandet.

Det finns i åtgärdsvalstudien en övergripande beskrivning av hur 
Söder- och Västerleden påverkas av en omflyttning till leden med 
ytterligare 8-10 000 fordon. GHAB ser gärna att Trafikkontoret 
utvecklar ytterligare vilka åtgärder som behöver göras för att kapa-
citeten på Söder- och Västerleden ska kunna upprätthållas. GHAB 
vill även att Trafikkontoret beskriver hur Söder- och Västerleden 
påverkas om önskad stadsutveckling fortgår enligt översiktsplan 
för Göteborg, fördjupad för Högsbo och Frölunda medan kollektiv-
trafiken inte byggs ut eller att hållbarhetsscenariot inte inträffar. 

GHAB har framfört nedanstående synpunkter vid samråd och 
granskning av förslag till översiktsplan för Göteborg, fördjupad för 
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Högsbo och Frölunda. De är högst relevanta att framföra även vad 
det gäller åtgärdsvalsstudien för Dag Hammarskjölds boulevard.

Söder- och Västerleden är en viktig transportled till Göteborgs 
hamn, speciellt för farligt gods då leden är en av få leder där farligt 
gods får transporteras. Leden är utpekad som riksintresse bland 
annat för att det är en viktig länk till Skandinaviens största och 
viktigaste hamn. Om lastbilstrafiken genom den centrala staden 
ska minska kommer Söder- och Västerleden få en än viktigare 
betydelse för transporter till och från Göteborgs hamn. Det krävs 
dock åtgärder som gör att Söder- och Västerleden känns som den 
naturliga vägen att ta till Göteborgs hamn för flöden som kommer 
E6 söderifrån och Väg 40. För närvarande går flödena från Väg 40 
via E6 och Lundbyleden till Göteborgs hamn, då vägsystemet i 
Göteborg har en uppbyggd struktur som pekar in mot den centrala 
staden. Att exploatera och förtäta i områden runt om Söder- och 
Västerleden kommer naturligtvis få konsekvenser för trafiken på 
leden. Exploateringen i närområdena till leden får inte medföra att 
framkomligheten för godstransporterna till/från Göteborgs hamn 
begränsas eller försvåras. GHAB anser att de åtgärder och alternativ 
som avlastar Söder- och Västerleden ska förordas. Säkerställandet 
av godstransporternas framkomlighet måste lösas innan den 
planerade exploateringen genomförs, dvs. att den övergripande 
infrastruktur som behövs för utveckling av området finns på plats 
innan förtätningen av området startar. Annars finns det en risk att 
Göteborgs hamns möjligheter till utveckling äventyras. Exploate-
ringsbidrag behöver tas ut på den exploatering som tvingar fram 
åtgärder på Söder- och Västerleden. 

GHAB är oroade för Göteborgs Stads inställning att det endast är 
funktionen som är viktig och inte kapaciteten vad det gäller att 
säkerställa ett riksintresse för kommunikation. Inför storskaliga ex-
ploateringar är det viktigt att stark kollektivtrafik finns på plats när 
exploateringen genomförs för att stimulera det kollektiva resandet 
och minska påverkan på det övergripande vägnätet.

Trafikkontorets bemötande av synpunkterna
Trafikkontoret delar helt GHAB:s synpunkt att kollektivtrafiken 
behöver finnas på plats för att ta omhand en förändrad markan-
vändning med fler bostäder. Exploateringarna bedöms inte i sig 
innebära omfattande ny biltrafik, då de planeras ersätta dagens 
kraftigt bilalstrande verksamheter. Däremot kan en omvandling av 
Dag Hammarskjöldsleden till boulevard få biltrafik att välja Väster-
leden istället och öka belastningen på den. Trafikkontoret ser det 
som helt nödvändigt att arbeta för att få till stånd de åtgärder som 
reducerar biltrafiken och då framförallt utanför området för över-
siktsplanens fördjupning för Högsbo-FrölundaFÖP HF området, 
vilka möjliggör den här förändringen från led till boulevard. Det är 
storskaliga kollektivtrafik- och infrastrukturåtgärder samt styrme-
delsåtgärder som behövs, i linje med hållbarhetsscenariot.

Trafikkontoret har utvecklat en beskrivning i rapporten av vad 
som sker med trafikflödena om staden byggs ut men nödvändiga 
åtgärder i trafiksystemet inte kommer till genomförande. I korthet 
innebär det naturligtvis ökade trafikflöden omgivande Söder-/

Västerleden. I detta finns det olika grader av måluppfyllelse där 
trafikverkets basprognos är långt ifrån Göteborgs stads målbild, då 
den illustrerar effekterna både av en frånvaro av åtgärder och från 
en bebyggelseplanering som inte är i linje med trafikstrategin.

Göteborgs Spårvägar
Göteborgs Spårvägar, 2021-06-22, sammanfattar sina kommentarer 
avseende spårvagnstrafiken enligt följande:

• det bör eftersträvas så mycket grön nivå (enligt Målbild 
Koll2035:s guidelines) som möjligt för stadsbanan

• det bör byggas staket, häck eller liknande samt ett grönområ-
de under trädraden längs med spåren

• hållplats Botaniska trädgården flyttas till den gröna passagen

• kapacitetsberäkningarna behöver anpassas till nyare vagns-
modeller samt enligt kapacitetskraven Målbild Koll2035

• ett ytterligare resonemang bör föras kring andelen 45-meter-
svagnar som kan trafikera på sträckorna

• ytterligare infrastrukturförbättringar kommer att krävas längs 
med Dag Hammarskjölds boulevard och/eller i innerstaden 
för att målet om max 15 minuter från Järnbrott till City ska 
uppnås

• hållplatsläget vid Marconimotet bör förläggas norr om 
Marconigatan

• spår bör anläggas hela vägen till Radiomotet

• spårvagn och metrobuss måste vid Radiomotet ha ett gemen-
samt hållplatsområde för att uppnå effektiva byten mellan 
trafikslag och göra kollektivtrafiken till en attraktiv produkt för 
resenär

• man bör redan nu ta höjd för 60-metersvagnar vid utformning 
av hållplatser och vändslingor

• korsningsintervallet för gång- och cykeltrafikanter i Dag 
Hammarskjölds boulevard bör vara minst 300-500 meter för 
att kunna köra spårvagnarna i högre hastigheter, för att uppnå 
restidsmålen samt en högre trafiksäkerhet

• sträckan mellan Musikvägen och Marconimotet bör byggas 
som särskild banvall 

De övriga synpunkter och kommentarer som Göteborgs Spårvägar 
har lämnat är: 

Göteborgs Spårvägar anser att förslaget om att bygga om Dag 
Hammarskjöldsleden till en boulevard kommer att vara ett lyft 
för Göteborgs stadsbild generellt och området Frölunda-Högsbo 
specifikt. När spårnätet i Dag Hammarskjölds boulevard är på plats 
kommer linjenätet att kunna balanseras på ett effektivt sätt med 
de olika stadsbanebenen. Att lägga spåren centralt i boulevarden 
efter Marklandsgatan enligt konceptet Center Median boulevard 
koncentrerar konfliktpunkterna till färre platser vilket kommer 
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bidra till en attraktiv reshastighet för spårvagn, och därmed kortare 
restid, samt en hög trafiksäkerhet.

Göteborgs Spårvägar ser positivt på att spårväg och cykelvägar 
prioriteras högt i utbyggnadsordningen för hela området. Det 
kommer att bli svårt att uppnå en ”grön nivå” enligt standarden för 
stadsbana i Målbild Koll2035 då andra värden är viktigare, exem-
pelvis tillgängligheten vid hållplatser istället för planskilda sådana, 
men det är viktigt att eftersträva så mycket grön nivå som möjligt 
för att säkerställa en hög hastighet. Detta kommer vara avgörande 
för att öka kollektivtrafikens marknadsandelar gentemot bilismen. 
Något som kan bidra till en högre hastighet, och högre trafiksä-
kerhet, är att ha grönområden under trädraderna närmast spåren, 
samt staket, häck eller liknande längs med spåren för att proaktivt 
motverka att personer korsar spåren vid andra platser än de 
planerade korsningspunkterna. Detta påverkar både hastigheten 
och trafiksäkerheten positivt. 

Att flytta dagens hållplats Botaniska trädgården till den föreslagna 
placeringen vid den nya gröna passagen och entrén till Botaniska 
gör att antalet stopp är oförändrat jämfört med idag, att hastighe-
ten på sträckan kan behållas och är en positiv utveckling för rese-
närerna som kommer närmare sin slutdestination. Det är positivt 
att det är långa avstånd mellan de nya föreslagna hållplatserna.

Kapacitet
Många av studiens slutsatser dras utifrån den kapacitetsberäkning 
som har gjorts och att kapacitetsscenario C har valts som mest 
troligt. I bilaga 8 framgår att komfortkapacitet är att alla sittplatser 
är upptagna samt 20-40 % av ståplatserna. I Målbild Koll2035 har 
komfortkapaciteten i högtrafik definierats som ”det är max halvfullt 
bland ståplatserna i högtrafik, med undantag vid störningar eller 
evenemang” vilket innebär att alla sittplatser är upptagna samt 50 
% av ståplatserna.

I studien utgår man från spårvagnsmodell M32 för 30 m och M34 
för 45 m och uppger att komfortkapaciteten är 129 respektive 182 
resenärer. Vagnparken kommer att se annorlunda ut längre fram då 
vagnarna planeras att bytas ut innan denna sträcka är på plats och 
de nyare vagnarna, även de som är 30 m som håller på att levereras, 
har större kapacitet än dagens vagnsmodeller. Detta gör att det blir 
felaktigt att räkna med modell M32 när denna planeras ha utgått 
när detta spår och behov är aktuellt. Komfortkapaciteten, räknat 
med alla sittplatser upptagna och 50 % av ståplatserna, på M33 
respektive M34 skulle innebära 152 respektive 213 resenärer. Även 
om man räknar bort kapacitet för ett ojämnt spridande mellan 
linjer och turer skulle kapaciteten vara högre än vad som framgår i 
studien.

Det står att det sannolikt inte finns behov av 45-metersvagnar på 
alla linjer och senare att kapaciteten inte räcker till vilket Göteborgs 
Spårvägar anser vara motsägelsefullt. Genom att prioritera 45-me-
tersvagnar på sträckan, alternativt köpa in fler 45-metersvagnar 
för att täcka hela stadens behov, skulle kapaciteten höjas utan 
ytterligare infrastruktursatsningar. En ytterligare väg kring spår-
vägsbegränsningen som kan läggas till är att blicka framåt mot 

60-metersvagnar, ett behov som Målbild Koll2035 bedömer kunna 
bli aktuellt på vissa sträckor redan efter 2035.

Det är vår uppfattning att spårväg har möjlighet att bistå med 
större kapacitet än vad som framgår i studien.

Restid 
Det framgår att restiden för stadsbanan, mellan hållplats Radio-
motet/Järnbrott och hållplats Domkyrkan, har beräknats till cirka 
20 minuter och att detta uppfyller restidskraven enligt Målbild 
Koll2035. Detta uppfyller inte kvalitetsmålet i Målbild Koll2035 att 
det ska ta maximalt 15 minuter till City från tyngdpunkten Järn-
brott. Ytterligare infrastrukturförbättringar kommer att krävas längs 
med stråket och/eller i innerstaden för att detta mål ska uppnås. 

Utformning hållplatser och gator
Exakt placering av hållplatslägen påverkar bytesmöjligheter, rese-
närsflöden och trafiksäkerheten. Placering av hållplatslägena norr 
om Marconigatan medför möjlighet till effektiva byten mellan linjer 
och att spring vid byten kan undvikas. Även Marklandsgatans ut-
formning kommer att ha stor påverkan på resenärernas byten och 
spårvagnarnas framkomlighet, ombyggnation av hållplatsen måste 
göras med ett helhetsperspektiv på kollektivtrafikens effektivitet. 
Det är av stor betydelse att nuvarande vändmöjligheter bibehålls 
för akuta och planerade trafikomläggningar. Göteborgs Spårvägar 
instämmer i studiens slutsats att Metrobuss och Spårvagn måste 
ha ett gemensamt hållplatsområde vid Radiomotet för att förenkla 
byten mellan fordon och att denna ändhållplats bör byggas med 
en eventuell fortsättning söderut i åtanke. Man bör också redan 
nu ta höjd för 60-metersvagnar vid utformning av hållplatser och 
vändslingor.

Utformningen av anslutande lokalgator, att dessa inte korsar 
spåren, samt att korsningen för gång- och cykeltrafik samlas till en 
punkt ser Göteborgs Spårvägar positivt på. För att kunna bibehålla 
en hög hastighet och hög trafiksäkerhet är utformningen av kors-
ningarna samt deras antal av stor vikt. Att minska korsningsinter-
vallet för gång- och cykeltrafikanter, från 300-500 meter till 100-300 
meter, innebär fler konfliktpunkter vilket påverkar trafiksäkerheten 
och medför en anpassad lägre hastighet. Detta gör att resmålet om 
15 minuter till city blir svårare att uppnå. Även med längre sträckor 
mellan korsningarna kommer det att ställas höga krav på signalpri-
oritet för spårvagnarna i korsningarna och på korsningarnas fysiska 
utformning för att restidsmålen ska kunna uppfyllas. För att restids-
målet från Frölunda och Opaltorget ska uppnås är det också viktigt 
att sträckan mellan Musikvägen och Marconimotet kan byggas 
som särskild banvall.

Spårsträckningar
För att kunna öka kapaciteten i området Frölunda-Högsbo i enlig-
het med de planer som beskrivs behövs ytterligare en vändslinga 
jämfört med idag. Göteborgs Spårvägar bedömer att det är rimli-
gast att förlägga denna vid Radiomotet. Utbyggnaden av spår mot 
Järnbrott medför också möjligheten att kunna balansera spår-
vagnslinjenätet, något som också förespråkas i Målbild Koll2035. 
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Avsaknaden av spår mellan Marconimotet och Radiomotet skulle 
också innebära att effektiviteten för Metrobuss körväg skulle deci-
meras. Göteborgs Spårvägar instämmer att det går att bygga i olika 
etapper där, den norra delen, inklusive kopplingen mellan Mu-
sikvägen och Marconimotet, byggs först. För att behovet för hela 
området ska kunna täckas behövs dock ytterligare en vändslinga 
vid Radiomotet.

För att uppnå fler linjedragningsmöjligheter och ökad robusthet i 
spårvägssystemet bör det övervägas förbindelsespår även söderut 
mellan Marconigatan och Dag Hammarskjölds boulevard samt 
en spårtriangel vid Musikvägen dvs. spårförbindelse även norrut. 
Att förbereda för möjligheten att köra åt bägge håll i bägge ändar 
av Marconigatan, skulle innebära mindre påverkan på trafiken i 
framtiden om detta realiseras.

Bortvalda alternativ
Göteborgs Spårvägar håller med om att en östlig dragning av 
stadsbanan söder om Radiotorget skulle vara ofördelaktig då detta 
inte skulle bidra till den önskade stadsutvecklingen. Även det 
bortvalda alternativet att köra Metrobuss parallellt med spårvagn 
anser Göteborgs Spårvägar vara ofördelaktigt då detta skulle få 
konsekvenser inte bara för parkeringar längs med sträckan samt 
utformningen av Marklandsgatan utan också påverkan på signaler 
vilket kan påverka hastigheten och restiden med spårvagn.

Trafikkontorets bemötande av synpunkterna
I åtgärdsvalsstudien har trafikkontoret utgått ifrån att komfortka-
paciteten är dimensionerande och att den innebär en maximal 
beläggningsgrad där alla sittplatser samt 40 procent av ståplat-
serna är upptagna. Tillgängligt kunskapsunderlag stödjer att man 
bör använda detta som utgångspunkt för en resa med tillräcklig 
kvalitet.

Angående kapacitet är bedömningen är att linjerna inte kommer 
att ha samma efterfrågan, det vill säga att fördelningen av re-
senärer kommer vara olika på de olika linjerna. Det tillsammans 
med bedömningen att vagnparken rimligen inte kommer skiftas 
ut till endast 45-metersvagnar inom den planeringshorisont som 
åtgärdsvalsstudien avser, leder till att kapacitetsfrågan inte kan 
lösas enbart med att köra längre vagnar. Det finns inga beslut 
i Göteborgs Stad om att planera för 60-metersvagnar. Målbild 
Koll2035 redovisar att så långa vagnar inte är lämpligt att trafikera 
med i markplan. 

Trafikkontoret förstår hur Göteborgs Spårvägar menar att spår-
vägen kan bidra med högre kapacitet. Trafikkontoret delar inte 
helt synen på hur vagnparken kommer att utvecklas och hur dess 
fyllnadsgrad ska beräknas, men det är många frågetecken om 
vad som till slut blir verklighet. Trafikkontoret kan konstatera att 
det antal turer som kontoret sett varit rimliga att försörja området 
med, är färre än det som redovisas i trafikmodellen för Målbild 
Koll2035, för samma befolkningsmängd. Det innebär att trafikkon-
toret räknat med en högre beläggningsgrad än Målbild Koll2035 i 
spårvägsnätet i denna del av Göteborg. Att räkna med ännu högre 

beläggningsgrad utan att lägga till fler turer, som trafikkontoret ser 
är svårt utifrån begränsningar i infrastrukturen, riskerar att skapa 
för låg kvalitet för resenärerna.

Gällande synpunkterna på restid avser målbildens restidsmål på 15 
minuter, sträckan från Marklandsgatan till City. Det nås redan idag. 
Inom åtgärdsvalsstudien föreslås inga förändringar som leder till 
längre restider på den delen. Efter dialog med Västra Götalandsre-
gionen bedöms en restid på cirka 20 minuter mellan Järnbrott och 
City inte strida mot något av restidsmålen i Målbild Koll2035.

Gällande utformning av hållplatser och gator behöver hastigheten 
anpassas till behoven av att korsa spåren och det omvända. Graden 
av den omgivande stadens integrering med passager och anslutan-
de gator i boulevarden varierar över hela sträckan. Hur den slutliga 
utformningen och antalet passager blir, kommer bland annat att 
avgöras i en trafiksäkerhetsetsanalys av spårvägen. Trafikkontoret 
ser behovet och redovisar ett förslag där det på de högst integrera-
de delarna är ett korsningsavstånd som är klart mindre än 300-500 
meter. Korsningsavstånd på 300-500 meter är för långa för behoven 
av att röra sig över boulevarden på dessa delar.

Avseende sträckan Musikvägen-Marconimotet ser trafikkontoret 
att det är svårt att bygga spårvägen som särskild banvall i den 
befintliga gatumiljön, utan det är snarare ett reserverat utrymme i 
gatan som är möjligt. 

Trafikkontoret ser likt Göteborgs Spårvägar att det finns uppenbara 
fördelar med förbindelsespår söderut mellan Marconigatan och 
Dag Hammarskjölds boulevard samt en spårtriangel vid Musikvä-
gen. Om och hur de kan göras möjliga behöver studeras vidare.

Göteborgs Stads Parkering AB
Göteborgs Stads Parkering AB, 2021-06-04, tillstyrker förslaget till 
Åtgärdsvalsstudie för Dag Hammarskjölds boulevard med beaktan-
de av följande synpunkter:

Bolaget har, i samverkan med trafikkontoret, stadsbyggnadskon-
toret och övriga förvaltningar och bolag, deltagit i arbetet med de 
olika översiktsplanerna. Arbetet har bedrivits i konstruktiv anda 
och bolaget ser mycket positivt på att det i remisshandlingarna 
har inarbetats beskrivningar och resonemang kring många av de 
frågor rörande tillgängligheten till staden med bil och hanteringen 
av parkering som bolaget bidragit med i diskussionerna under 
samrådsskedet för ÖP med dess fördjupningar.

Bolaget framhåller att genomförandeperspektivet är viktigt så att 
tillräckliga ekonomiska förutsättningar skapas i samband med 
stadsplaneringen.

I övrigt vill bolaget framhålla följande: 

I avsnittet om parkering och mobilitet i åtgärdsvalsstudien beskrivs 
angelägna frågor på ett sätt som bolaget gärna ser tydliggörs 
även i översiktsplanehandlingarna. Det vore även positivt om 
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planhandlingarna tydliggjorde hur och i vilket skede övergripande 
parkeringsstrategier förväntas tas fram. 

Enligt ÅVS:en för Dag Hammarskjölds boulevard ska en framtida 
parkeringsstrategi för området inte bara hantera parkeringsbe-
hovet för befintliga och tillkommande bostäder, utan även för 
besökare till området, service- och godstransporter, pendlare till 
arbetsplatser inom området samt de som använder bil i kombina-
tion med andra transportmedel genom området och har behov av 
pendelparkeringsmöjlighet. Här pekas också på att tillgänglighet 
till och standard på cykelnätet kan påverka behov och dimensio-
nering av parkeringsplatser för bil och att även cyklarna kräver sina 
parkeringsytor i närhet till både bostäder och målpunkter. I ÅVS:en 
beskrivs också att pendelparkeringar behövs i anslutning till större 
knutpunkter för kollektivtrafiken, till exempel vid Järnbrottsmotet. 

Bolaget ser mycket positivt på att en sådan parkeringsstrategi 
tas fram och anser det vara en framgångsfaktor för hållbara och 
ändamålsenliga lösningar i tidig planering. Bolaget skulle gärna se 
att även översiktsplaneförslagen innehöll denna typ av strategier.

Bolaget vill understryka betydelsen av att en sådan strategi tas 
fram i mycket tidiga planeringsskeden för att bidra till att säker-
ställa lokalisering och genomförande av målpunktsparkering och 
optimala parkerings- eller mobilitetshubbar. Ju tidigare frågor kring 
mobilitet och parkering hanteras i planeringsarbetet, desto större 
är möjligheterna att samverka kring gemensamma lösningar. Sam-
verkan kan både ske mellan olika fastighetsägare och aktörer inom 
en detaljplan, men med fördel även över plangränserna. Gemen-
samma lösningar behöver redan i tidiga skeden konkretiseras till en 
nivå som visar att de är genomförbara längre fram. Det är mycket 
viktigt att det finns medel avsatta för att arbeta med mobilitet och 
parkering i genomförandet av kommande detaljplaner samt att 
strategin blir tydlig och kommuniceras från tidigt skede. 

I översiktsplanehandlingarna förväntas strategiskt placerad 
parkering i form av parkeringshubbar kunna bidra till ett hållbart 
resande. Planhandlingarna pekar t ex på markparkeringsytor som 
förväntas kunna exploateras och kunna ersättas av parkerings-
hubbar, tex i form av gemensamhetsanläggningar. Vid föreslagen 
förtätning inom både FÖP Högsbo Frölunda och FÖP centrala Gö-
teborg tas vikten av att samordna parkering på områdesnivå i form 
av mobilitetshubbar och gemensamhetsanläggningar upp. Bolaget 
delar uppfattningen att strategiskt placerade parkeringshubbar 
med kompletterande mobilitetstjänster kan bidra till såväl god 
tillgänglighet som ett hållbart resande. Bolaget vill dock peka på 
att en viktig del för genomförandet av sådana är att affärsmodeller 
och finansieringslösningar för dessa blir tydliggjorda och långsik-
tigt hållbara, mellan berörda intressenter såsom fastighetsägare, 
exploatörer, verksamheter, bostadsföretag, tjänsteleverantörer, 
användare och staden. Det finns idag oklarheter i genomförandet 
som behöver lösas för att säkerställa en uppskalningsbar använd-
ning av parkerings- och mobilitetshubbar som verktyg för god 
tillgänglighet och hållbart resande. 

Sammantaget vill bolaget därför fortsatt framföra betydelsen av 
ett tydligare beskrivet tillvägagångssätt gällande framtagande av 

översiktliga parkeringsstrategier, på olika nivåer i stadsplaneringen, 
så att ytor för strategisk parkering tidigt kan identifieras och förut-
sättningar för god tillgänglighet och hållbart resande kan skapas.

Trafikkontorets bemötande av synpunkterna
Trafikkontoret ser också behovet av en genomförandeplanering 
som skapar förutsättningar för finansieringen av de övergripande 
åtgärderna i området. Trafikkontoret ser, likt bolaget, att det krävs 
utvecklade affärsmodeller och samverkansformer i arbetet med 
mobilitetshubbar och parkering i den förtätade staden, som för ett 
lyckat genomförande i praktiken kräver tidig involvering av parter 
utöver de i stadens egen organisation.

Higab
Higab, 2021-06-28, vill påtala vikten av att arbeta med goda 
kommunikationsmöjligheter till idrottsområdet där Frölundaborg, 
Slottsskogsvallen, Friidrottens hus, GAK-hallen, Slottsskogsrinken 
m.m. ligger. 

I nuläget pågår stora satsningar på nya idrottsanläggningar i 
området. Projektering pågår för en ersättande ishall för Slottsskogs-
rinken med samma placering som nuvarande anläggning. Vidare 
planeras en ersättning för Slottsskogshallen som brann ner på den 
plats där den nedbrunna anläggningen låg och Frölunda Hockey 
planerar för en tillkommande ishall i anslutning till Frölundaborg. 

I området idrottar väldigt många barn och vuxna idag och med 
nya anläggningar ökar förhoppningsvis antalet aktiva ytterligare. 
De som i dag åker kollektivt till området gör det främst till hållplats 
Marklandsgatan där en smal trottoar sen leder vidare till idrottsom-
rådet. I dagsläget är kollektivtrafikförsörjningen inte väl fungerande 
och bidrar till att många tar bilen eller blir skjutsade. 

Att stärka kopplingen till Dag Hammarskjölds boulevard och 
möjliggöra bättre kommunikationer till området från den sidan 
vore önskvärt. En hållplats för kollektivtrafik i höjd med Slotts-
skogsvallen vore idealt och skulle underlätta att ta sig området för 
många aktiva som idag tar bilen eller blir körda av föräldrar. Är inte 
en sådan koppling möjlig vore det önskvärt att på annat sätt stärka 
möjligheterna att för kollektivtrafikresande till området.

Trafikkontorets bemötande av synpunkterna
Planeringen för kollektivtrafik utgår ifrån att hitta en lämplig 
avvägning mellan restid och tillgänglighet till målpunkter. I den av-
vägningen har slutsatsen blivit att det är hållplats Marklandsgatan 
som behöver stärkas och bli en bättre bytespunkt ur flera aspekter. 
Trafikkontoret bedömer att det bör göra kollektivtrafikresan även 
till idrottsområdet mer attraktiv. För en fungerande resa hela 
vägen behöver kopplingarna, som bolaget också beskriver det, bli 
avsevärt bättre från Marklandsgatan till idrottsområdet. Befintliga 
kopplingar är inte bra idag.
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Kretslopp och vattennämnden
Kretslopp och vattennämndens, 2021-06-18, huvudsakliga 
synpunkt är att den har flera stora ledningar längs östra sidan 
av sträckningen och flera korsningspunkter längs boulevarden. 
Nämnden har också behov av förstärkning och förnyelse av sitt 
nät på delar av sträckningen. Att byta ut och skydda sitt befintliga 
ledningsnät ser nämnden som både omfattande och dyrt. Dag-
vatten, rening och skyfall ställer stora krav på ett gemensamt tänk, 
inte bara längs boulevarden utan även på exploateringen utmed 
boulevarden.

Under framtagningen av åtgärdsvalsstudien har Kretslopp och 
vatten aktivt tagit del och kommit med viktiga synpunkter. Då det 
längs boulevardens sträckning finns större viktiga va-ledningar har 
vägens preliminära läge delvis anpassats till detta. I dagvatten-, re-
nings- och skyfallsarbetet har Kretslopp och vatten kunnat påverka 
i hög utsträckning.

Det är en komplex och omfattande åtgärd att bygga om leden till 
boulevard vilket kommer att bli kostsamt i form av om- och nyan-
läggning av va-ledningsnätet. Det kommer också att behövas nya 
och förstärkta dagvatten-, renings- och skyfallslösningar.

Kretslopp och vattennämnden bedömer att åtgärdsvalsstudien 
bidrar till att förbättra vattenstatusen i Stora Ån, ner mot Askims-
fjorden, bland annat genom att möjliggöra lokal dagvattenhante-
ring och dagvattendammar längs och vid sidan om boulevarden. 
Liknande åtgärder kommer också att göras på den delen som 
sträcker sig ner mot Linnéplatsen och vidare ner mot älven. Studien 
bedöms bidra till uppfyllande av miljökvalitetsnormerna för vatten. 
Redovisningen av platser för dessa åtgärder är inte bedömda i 
detalj, vilket innebär att man inte tydligt kan se att dagvattenför-
dröjning och rening får möjlighet att bli så omfattande som behövs 
utifrån kraven även om ambitionen finns.

Vidare lämnar Kretslopp och vattennämnden följande synpunkter 
gällande:

Dricksvatten och avlopp
Nätet för dricksvatten behöver förstärkas och förnyas, bland 
annat behöver ett större vattenledningsnät anläggas som korsar 
boulevarden i höjd med Olof Asklunds Gata. En ny stor vattenled-
ning kommer att behövas öster om boulevarden, ungefär mellan 
Radiomotet och Marconimotet. Sträckan längs boulevarden är 
också intressant för anläggande av nya dricksvattenledningar för 
att höja kapaciteten mot innerstaden. 

I området kring boulevarden behöver även åtgärder på befintligt 
avloppssystem göras.

Med utbyggnad av boulevarden ska framkomlighet till våra va-an-
läggningar som ligger i leden (vid Linnéplatsen/norra delen) eller 
bredvid (på bägge sidor som i södra delen) säkerställas och förbätt-
ras. Träd ska helst inte hamna ovanpå våra ledningar. Utredning av 
ledningskapacitet och eventuell utbyggnad behövs för att anpas-
sas till en växande stad.

Dagvatten 
Dagvatten från boulevardens trafikytor kommer att vara starkt föro-
renade eftersom trafikintensiteten är hög. Fördröjning och rening 
av det lokalt avrinnande dagvattnet kan med fördel kombineras 
med den planerade grönstrukturen i boulevardsektionen. Utform-
ningen måste ske i samarbete mellan berörda förvaltningar för att 
säkerställa tillräcklig fördröjning och rening utan att riskera skada 
på planerad växtlighet, i synnerhet stora träd. Boulevardsektionens 
höjdsättning måste anpassas så att vatten avrinner mot eller kan 
avledas till sektionens gröna stråk. Trafikdagvatten från högtra-
fikerade ytor bör inte avledas mot ny bäcksektion (öppnad Skill-
nadsbäck) utan föregående rening, om inte reningsanläggningar 
integreras i det nya systemet. 

Även om man återskapar bäckfåran för Skillnadsbäcken är avled-
ningskapaciteten begränsad. En ombyggnad av en trång sektion 
på befintligt ledningssystem i samband med exploateringen skulle 
gynna avledningskapaciteten, även om det inte bedöms kunna 
avhjälpa problemet i sin helhet.

Kretslopp och vattennämnden ställer sig positiva till inriktningen 
att ”Skapa ny struktur för dagvattenhantering med inriktning mot 
ytlig avledning och samlade dagvattenanläggningar”.

Kretslopp och vattennämnden meddelar att de behöver ha ett 
aktivt deltagande i kommande planeringssteg för att möjliggöra en 
iterativ process där hänsyn kan tas till dagvattenfrågan i relation till 
övriga behov inom respektive sektion.

Skyfall
Generellt är det positivt att skyfallsfrågan tas upp på en mängd 
ställen i både ÖP, FÖP:ar och ÅVS. Det visar att staden har kommit 
framåt i arbetet med att ta med skyfallsfrågan i planeringen. 

Ytor för vattenhantering bör likställas med grönstrukturer, hanteras 
på samma sätt i planeringen och redovisas på liknande sätt i kartor 
och texter. Dock finns inte underlaget på denna mer övergripande 
nivån i vattenplaneringen ännu. Denna justering får därmed vänta 
till framtida planeringsunderlag.

Avfall 
Det framgår inte tydligt av studien om det kommer att finnas 
angöringsplatser för avfallshämtning och fettavskiljartömning 
längs boulevarden. Kretslopp och vattennämnden vill påminna om 
dessa behov. Nämnden vill också lyfta att man i utformningen inte 
har nivåskillnader i form av till exempel kantsten där man behöver 
korsa cykel- och gångbanor för att ta sig från angöringsplatserna 
till soprummen.

Trafikkontorets bemötande av synpunkterna
Trafikkontoret delar synpunkterna som förs fram av Kretslopp- och 
vattennämnden.

Frågorna om avfall är viktiga att fånga upp i tidiga skeden. Åtgärds-
valsstudien har dock en skala som inte omfattat detta perspektiv 
men trafikkontoret tar med sig frågan till kommande planerings-
steg.
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Kulturförvaltningen
Kulturförvaltningen, 2021-04-16, delar den målbild om en stads-
utveckling med boulevard och omkringliggande varierad stadska-
raktär som utgår ifrån befintlig skiftande karaktär utmed sträckan. 
Materialet i åtgärdsvalsstudien bedöms i stort vara gediget och 
utgöra en välbalanserad avvägning mellan trafikala funktioner och 
stadsmiljökvaliteter. 

Vidare framför kulturförvaltningen att den fördjupade översikts-
planens struktur med en boulevard kantad av parkmiljö mellan 
Linnéplatsen och Annedalsmotet är avhängigt Slottsskogens 
ostörda möte med boulevarden. Förvaltningen ser en risk för 
negativ påverkan på kulturmiljön av riksintresse om man skulle gå 
vidare med åtgärdsvalsstudiens alternativa sträckning (en östligt 
förskjuten boulevard) och stadsutveckling för denna delsträcka 
och anser att detta alternativ skall utgå. Samma ställningstagande 
görs för den utpekade ytan för stadsutveckling på västra sidan av 
Margretebergsmotet.

Kulturförvaltningen delar åtgärdsvalsstudiens uppfattning om 
vistelseytor som nödvändiga för att boulevarden ska komma att 
utgöra en attraktiv stadsmiljö. Förvaltningen efterfrågar dock en 
vision om hur en struktur av sådana ytor på ömse sidor om boule-
varden skulle kunna utgöra utvidgningar från boulevardens gröna 
gaturum till platser där människor kommer vilja stanna upp och 
vistas.

Kulturförvaltningen anser att samordnad grönska, möblering, 
belysning samt markbeläggning utefter hela sträckan skulle utgöra 
positiva samlande gestaltningselement. Förvaltningen anser 
däremot inte att exempelvis genomgående fasadmaterial och 
taklinjer för bebyggelsen utmed hela boulevardens långa sträcka är 
en god idé och att formuleringar av mer detaljerad karaktär kring 
bebyggelsens utformning därför bör utgå ur åtgärdsvalsstudien.

Trafikkontorets bemötande av synpunkterna
Trafikkontoret har i arbetet med åtgärdsvalsstudien sett uppenbara 
fördelar för upplevelsen av gaturummet, med en östligt förlagd 
boulevard på delsträckan Anndelsmotet-Linnéplatsen, med en 
möjlighet att få en boulevard med stadsmässig bebyggelse på 
båda sidor. Detta då det trots allt är en omfattande spåranläggning 
som i första hand utgör gräns till Slottsskogen. En östligt förlagd 
boulevard hade eventuellt också kunna ge en högre exploatering, 
vilket hade kunnat bidra till finansieringen av ombyggnaden i 
större utsträckning. Det är däremot tydligt att projekt Lindholms-
förbindelsen nu kräver så pass stora ytor att rörelsefriheten i sidled 
har minskat och möjligheterna till komplettering av bebyggelse, 
oavsett förläggning av boulevarden, har minskat. Det är också 
tydligt att flera förvaltningar ser detta alternativ som problematiskt 
och trafikkontoret kommer inte gå vidare med alternativet. Det 
redovisas fortsatt som ett bortvalt alternativ i rapporten.

Trafikkontoret tar med sig synpunkterna om vistelseytor och 
utformning av gaturummen i kommande arbeten. Frågorna 

kommer att studeras i detaljplaner och genomförandestudier, där 
de utvecklas.

Lokalnämnden
Lokalnämnden, 2021-06-28, uppmärksammar i sitt remissvar 
huvudsakligen de delar i föreslagen ÅVS vilket de bedömer kan få 
konsekvenser för nämndens uppdrag. Lokalnämnden har önske-
mål att planerat vägnät medger tillräckligt stora ytor för skolgårdar 
och förskolegårdar. Samt att en boulevards utformning medger 
flera övergångar så att områdena på var sida om den tänkta 
boulevarden knyts samman så att god tillgänglighet skapas och 
att kommunal service kan utnyttjas på båda sidor av den tänkta 
boulevarden av både barn och vuxna. Nämnden anser att studien 
i för liten omfattning tar upp frågan om hur det ska upplevas ur 
barns egna perspektiv och utifrån ett barnperspektiv.

Trafikkontorets bemötande av synpunkterna
Trafikkontoret instämmer i medskicket till att barnperspektivet 
behövde lyftas mer i rapporten och har därför kompletterat med 
det. 

En övergripande bedömning är att den stadsutveckling som 
föreslås kommer att ge en mer positiv upplevelse för både barn och 
vuxna fotgängare och innebära att många fler får möjlighet att röra 
sig i den här delen av staden till fots. Övergången från planskild tra-
fikled till stadsgata i plan innebär per definition att en mer komplex 
trafikmiljö med fler korsningspunkter skapas. Ledens barriäreffekt 
kommer att minska för merparten av trafikanterna, men för barn, 
äldre och personer med funktionsvariationer kan det bli svårare att 
röra sig över boulevarden jämfört med den nuvarande ledutform-
ningen. Boulevarden kommer att vara en intensiv trafikmiljö där 
barn i lägre åldrar inte bör vistas själva.

För att mildra de negativa effekterna av den mer komplexa trafik-
miljön för bland annat barn och äldre föreslår åtgärdsvalsstudien 
att signalreglerade passager etableras över boulevarden på ett 
flertal platser. Någon/några av de icke-signalreglerade passagerna 
kan också signalregleras i framtiden, om det anses mer lämpligt. 
Vidare har åtgärdsvalsstudien gjort bedömningen att vissa av de 
planskilda korsningsmöjligheterna bör behållas, för att underlätta 
för de unga och vuxna fotgängare som kommer att ha svårt att 
passera över boulevarden i plan. Exempelvis föreslås den befintliga 
gång- och cykelbron mellan Slottsskogen och Änggården behållas, 
då den kompletterar funktionen hos den breda passagen i plan 
som föreslås mellan Slottsskogen och Botaniska trädgården. 
Möjligheten att behålla den planskilda gång- och cykelpassagen i 
nuvarande Flatåsmotet kan också studeras vidare. 

Trafikkontoret ser också att upptagningsområdena för de framtida 
skolorna i området spelar en nyckelroll för boulevardens barriär-
verkan på barnens trygga skolvägar. Trafikkontoret ser att det vore 
fördelaktigt om upptagningsområdena struktureras på ett sådant 
sätt att yngre barn (upp till 12 år) i största möjliga utsträckning går i 
en skola som ligger på samma sida om boulevarden som de bor.
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Åtgärdsvalsstudien planerar inte kommande bebyggelse eller pla-
cering av kommunal service. Det arbetet sker i planprocessen om 
staden går vidare med stadsutvecklingen. Ett planprogram skulle 
visa var det är mer eller mindre lämpligt att placera kommunal 
service ur tillgänglighets- och friytesynpunkt, utifrån den rådighet 
kommunen har över ett större område än en enskild detaljplan. 
Inom ett sådant arbete behöver även lämplig struktur för lokalvä-
gnätet (uppsamlings- och bostadsgatorna) i Dag Hammarskjöldsta-
den också studeras.

Miljö- och klimatnämnden
Miljö- och klimatnämnden, 2021-08-27, ställer sig i huvudsak 
positiv till att Dag Hammarskjöldsleden utvecklas till en boulevard 
enligt förslaget och har följande synpunkter: 

Hastighet
Hastigheten på leden bör vara maximalt 60 km/h från Järnbrott till 
Marconimotet och därefter 40 km/h hela vägen in till Linnéplatsen. 
Detta för att minska bullernivåer och utsläpp till luft. Inga växlingar 
fram och tillbaka mellan 60 km/h och 40 km/h bör förekomma, då 
de påverkar trafikrytmen och därmed medför ökade utsläpp och 
bullerstörningar från acceleration och inbromsningar. En alltmer 
elektrifierad fordonsflotta innebär minskat buller vid låga hastig-
heter, särskilt för tung trafik, där en sänkning till 40 kr/h ger stora 
fördelar. Detta talar också för en hastighetsreglering till 40 km/h i 
delarna norr om Marconigatan, där den huvudsakliga bostadsbe-
byggelsen planeras. 

Grönstruktur 
Grönstrukturer och dagvattensystem behöver utformas för att 
främja en hälsosam luft-, ljud- och vattenmiljö, ekosystemtjänster 
och biologisk mångfald. Bland annat behöver grönstråk värnas 
och gröna bullerskyddslösningar utredas närmare. Planeringen av 
träd och buskar intill boulevarden har betydelse för luftkvalitet och 
buller, vilket behöver behandlas i fördjupade buller- och luftut-
redningar i samband med framtagande av detaljplanerna. Även 
andra typer av grönska i olika nivåer (gräs- och buskskikt) behöver 
användas för att uppnå tillräcklig effekt. Det kan gälla tillgången 
till olika ekosystemtjänster som till exempel dagvattenrening eller 
-fördröjning, bullerdämpning, luftrening, klimatreglering, rekrea-
tionsaspekter och biologisk mångfald. 

Miljöförvaltningen anser att verktyget för grönytefaktorer ska 
användas i den fortsatta planprocessen. 

Den fördjupade översiktsplanen för Högsbo-Frölunda tar upp 
grönstråk att värna och utveckla, och flera av dessa korsar Dag 
Hammarskjöldsboulevarden. Miljöförvaltningen anser att åtgärds-
valsstudien ska beakta den fördjupade översiktsplanens struktur 
för grönska och gröna samband. Det behöver tydligare framgå var 
på boulevardens sträckning, och hur, särskilda satsningar ska göras 
för att värna och utveckla de gröna sambanden.

Mobilitet 
Att beslutet om ”boulevardisering” tillkommer snabbt har betydel-
se för utvecklingen av en hållbar mobilitet i området. Risk finns an-
nars att detaljplaneläggning av områden öster om tänkt boulevard, 
som vid Olof Asklunds gata och Pripps industriområde, utvecklas 
med höga bilburna resmönster som sedan blir svåra att bryta.

För att förbättra förutsättningarna för hållbar mobilitet behöver 
plats för mobilitetshubbar planeras in, med cykelparkering/verk-
stad, bilpooler, styr & ställ-cyklar etcetera i hållplatslägen. 

Cykelframkomligheten för långpendelcyklingen (till exempel från 
Hovås och Askim) blir försämrad jämfört med idag då det tillkom-
mer flera nya korsningar i plan. För att motverka försämringen 
bör åtgärder som prioriterar cykel framför bil i plankorsningarna 
genomföras med fysiska åtgärder såsom höjdskillnader eller färg 
och materialval. Även signalprioritet bör användas där trafikljus 
anläggs.

Naturvärden/dagvatten
Att anlägga en öppen skyfalls- och dagvattenkanal utmed bou-
levarden ser miljöförvaltningen som mycket positivt. Den kan 
kombineras med fler öppna lösningar, i första hand för vattnet från 
Axlemosse till Skillnadsbäcken, som om möjligt bör öppnas upp för 
fritt flytande vatten. Det kan skapa många nya värdefulla miljöer 
med nya ekologiska funktioner, som även kan kombineras med 
parker/grönstråk i stadsmiljön. 

PM-et om skyfallshantering berör endast flöden och hydraulisk 
funktion. Miljöförvaltningen efterfrågar ett helhetsperspektiv på 
hela systemet ända ner till Stora ån, där även rening av dagvatten 
ingår. Undvik att blanda förorenat vägdagvatten med rent vatten 
som avrinner från naturmark till Skillnadsbäcken. Generellt sett 
är det svårare att rena ett mer utspätt dagvatten. Om förorenat 
dagvatten kan renas och fördröjas nära källan, innan det avleds till 
bäcken, kan Skillnadsbäcken eventuellt rinna direkt till Stora ån 
utan att belasta Järnbrottsdammen eller annan anläggning avsedd 
för samlad dagvattenrening.

Bullerutredningen 
I bullerutredningen saknar miljöförvaltningen en beskrivning av 
Infrastrukturpropositionens (1996/97:53) riktvärden samt när och 
hur de ska tillämpas i det aktuella ärendet.

Det är viktigt att planera för en god ljudmiljö både vid bostaden 
och i gaturummet. 

Gröna bullerskyddslösningar bör därför utredas närmare i den 
fortsatta planeringsprocessen. 

Det behöver också utredas hur planeringen av den kommunala 
servicen, som skolor och förskolor, kan utformas så att bullret på 
skolgårdarna har förutsättning att klara Naturvårdsverkets rikt-
värden. Planering av förskolegårdar i slutna bostadskvarter klarar 
oftast kraven på trafikbuller, men kan generera andra ljudstörning-
ar, som att boende störs av ljud från barnlek på skolgården eller att 
ljudreflexerna mellan fasaderna förstärker ljudet.
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Trafikkontorets bemötande av synpunkterna
Trafikkontoret delar miljöförvaltningens syn på hastighetsnivåer 
och att inte växla fram och tillbaka mellan dem. Trafikkontoret 
delar också förvaltningens synpunkter på mobilitet. Avseende 
pendlingscykelbanan är sträckan knappt 5 km och tar idag cirka 
10-15 minuter att cykla beroende på hastighet. Med boulevard på 
delsträckan Linnéplatsen – Marklandsgatan är framkomligheten 
opåverkad eller något förbättrad. Med boulevard på delsträckan 
Marklandsgatan – Radiomotet tillkommer ett flertal korsningar där 
cykel kan komma att regleras med signal. Det tillkommer också 
ett flertal korsningar (höger in–höger ut) med vägtrafik där cykel 
har företräde. På den här delsträckan kan restiden öka med 2-3 
minuter. 

Föreslagen utformning prioriterar cyklister på pendlingscykelba-
nan i de korsningar som inte är signalreglerade. Möjligheten att 
prioritera cyklister på pendlingscykelbanan även i signalreglerade 
korsningar bör, som nämnden föreslår, studeras särskilt i komman-
de planering. Sammantaget bedömer trafikkontoret att möjlighe-
terna att cykla kommer förbättras längs den här sträckan, när man 
även väger in frågor som rör trygghet, kapacitet och att cyklister är 
en bred målgrupp med varierande behov.

Åtgärdsvalsstudien har syftat till att fånga upp de grönstråk som re-
dovisas i översiktsplanens fördjupning och arbetet med grönstruk-
tur har varit en viktig del av det förvaltningsgemensamma arbetet 
bakom fördjupningen och åtgärdsvalsstudien. Trafikkontoret ser 
över hur dessa redovisas och kompletterar för ökad tydlighet där så 
krävs i handlingarna.

Arbetet med dagvatten och skyfall är komplext och involverar flera 
förvaltningar. Trafikkontoret instämmer i behovet av ett helhets-
grepp där fördjupningen av översiktsplanen är den produkt som 
i första hand redovisar detta. Men det finns ytterligare arbete att 
göra för att nå fram till t ex en vattenstrukturplan för hela området.

Åtgärdsvalsstudien är en tidig utredning om vilken inriktning 
infrastrukturen ska ha / kan se ut i en kommande stadsutveckling 
av Dag Hammarsköldsleden. Trafikkontorets avsikt med bullerut-
redningen är att visa vilka ljudnivåer ny utformning av Dag Ham-
marskjöldsleden inklusive spårvagn kan generera. Trafikkontoret 
instämmer i behovet av att studera gröna bullerskyddslösningar, 
vilket är ett arbete som tar vid i steget efter åtgärdsvalsstudien. 

Staden behöver göra fler bullerutredningar i kommande program 
och detaljplaner. Både nyexploatering och befintlig miljö längs 
Dag Hammarskjöldsleden behöver studeras vidare utifrån gällande 
riktvärden. Trafikkontoret är medvetna om Infrastrukturproposi-
tionen 1996/97:53 och att den kan bli aktuell att förhålla sig till för 
befintlig bebyggelse på del av sträckan i åtgärdsvalsstudien. För 
andra delar av Dag Hammarsköldsleden i åtgärdsvalsstudien kan 
ny utformning av infrastruktur som boulevard och tillkommande 
spårväg, vara en del av förutsättningarna för kommande exploate-
ring vid sidan om Dag Hammarsköldsleden. Ny bebyggelse kan då 
vara skärmande för exempelvis befintliga bostäder. 

Det är en relevant synpunkt med kommunal service men avsikten 
med bullerutredning i åtgärdsvalsstudien är att visa vilka ljudnivåer 
en ny utformning av infrastrukturen kan generera. Åtgärdsvals-
studien planerar inte kommande bebyggelse eller placering av 
kommunal service. Det arbetet sker i planprocessen om staden 
går vidare med stadsutvecklingen. Ur bullersynpunkt skulle ett 
planprogram och en bullerutredning kopplat till programmet visa 
var det är mer eller mindre lämpligt att placera kommunal service, 
utifrån den rådighet kommunen har över ett större område.

Park- och naturnämnden
Park- och naturnämnden, 2021-06-23, anser att studien på ett 
genomarbetat och tydligt sätt prövar förutsättningarna för att om-
vandla Dag Hammarskjöldsleden till en boulevard, samt att studien 
besvarar frågan om hur leden kan omvandlas till en boulevard på 
ett lämpligt sätt. Åtgärdsvalsstudien utgör ett väl genomarbetat 
planeringsunderlag att använda i den fortsatta planeringen.

Vidare anser park- och naturnämnden att åtgärdsvalsstudien är ett 
viktigt planeringsunderlag, men betonar att studien inte kan ha en 
överordnad eller styrande funktion i förhållande till planeringsdo-
kument enligt plan- och bygglagen. Det behöver därför förtydligas 
vilket beslut trafiknämnden anser att kommunfullmäktige ska fatta 
när det gäller åtgärdsvalsstudien för Dag Hammarskjölds boule-
vard.

Nämnden menar att ett fördjupat arbete rörande såväl ekologisk 
som social konsekvensbedömning behöver genomföras i det fort-
satta arbetet. I det fortsatta arbetet bör också utredas möjligheten 
att bevara befintliga träd vid en utbyggnad. 

Nämnden betonar vikten av att träd ges tillräckligt utrymme i 
boulevarden och förespråkar plantering av fyra trädrader i största 
möjliga utsträckning längs den fem kilometer långa boulevarden, 
då detta skulle stärka såväl ekologiska som sociala värden och 
bidra till den biologiska mångfalden i enlighet målen i Stadens 
Grönstrategi och det nya Miljö- och klimatprogrammet. Nämnden 
framhåller också att träd är en väl investerad resurs som både kan 
omhänderta regnvatten och även fördröja vattnet vid skyfall vilket 
bidrar till minskad avrinning i området och därmed ett minskat 
behov av investeringar i tekniska lösningar under mark.

Vidare påtalas att en omvandling av Dag Hammarskjöldsleden till 
en boulevard sannolikt innebär en negativ påverkan på livsmiljön 
för växter och djur under utbyggnaden. Samtidigt möjliggör en 
omvandling att nya gröna spridningskorridorer kan etableras. 
Detta bör bland annat ske längs med utpekade gröna stråk, vilket 
då skulle främja de ekologiska värdena i staden.

Park- och naturnämnden påpekar också att områdets gröna 
målpunkter (t.ex. Slottsskogen, Göteborgs botaniska trädgård, 
Änggårdsbergen och den föreslagna framtida stadsparken i Välen-
området) är viktiga att ha med sig i analyser bland annat gällande 
passager, gång- och cykelstråk samt lokalisering av hållplatslägen, 
för att ge möjlighet för fler människor att på ett enkelt och hållbart 
vis nå stadens parker och naturområden. 
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Gällande de två alternativa dragningarna av boulevarden mellan 
Linnéplatsen och Annedalsmotet som presenteras i studien, föror-
dar park- och naturnämnden att boulevarden förläggs i ett västligt 
läge. Detta av anledningen att många komplexa frågor återstår 
att utreda gällande det östliga alternativet, samt att nämnden vill 
betona vikten av att Slottsskogen fortsatt har en tydlig grön gräns 
mot omgivningen.

Park- och naturnämnden ser positivt på förslaget att flytta hållplat-
sen Botaniska trädgården norrut i höjd med entrén till trädgården 
och etablera en ny passage mellan Slottsskogen och Göteborgs 
botaniska trädgård i anslutning till hållplatsen. Detta då det skulle 
bidra till att stärka kopplingen mellan parkerna och samtidigt öka 
tillgängligheten till dem båda. Hållplatsen och den breda, gröna 
passage som föreslås etableras vid det nya hållplatsläget, förväntas 
blir mycket attraktiv och bör kunna hantera ett stort gångflöde. 
Nämnden vill betona att gående vid denna passage bör prioriteras 
i så stor utsträckning som möjligt. Eftersom det handlar om två av 
stadens mest besökta gröna målpunkter är det viktigt att spårvä-
gen inte utgör en alltför stor barriär mellan parkerna. 

Utöver ovan nämnda passage är park- och naturnämnden även 
positiv till att undersöka om det kan vara möjligt att tillskapa fler 
passager längs den norra delsträckan i samband med att leden 
omvandlas till en boulevard. Denna fråga bör prioriteras längs med 
den norra delsträckan i arbetet med avvägningar gentemot Målbild 
Koll2035.

Vidare delar park- och naturnämnden åtgärdsvalsstudiens bedöm-
ning om att stadsbana enligt grön nivå på alla parametrar i Målbild 
Koll2035, skulle leda till en kraftig försämring för omgivande 
stadsutveckling och möjligheten att skapa goda stadsmiljöer. 
Nämnden ser att studiens bedömning är lämplig utifrån förslaget 
till ny översiktsplan. 

Vad gäller Lindholmsförbindelsen bedömer nämnden att det är 
av största betydelse att Slottsskogens huvudentré och de dubbla 
riksintressen (kulturmiljö och friluftsliv) som Slottsskogen omfattas 
av som helhet inte påverkas negativt, samt att parkens historiska 
utbredning värnas och på sikt kan återskapas. Utifrån detta ser 
nämnden att olika utformningsalternativ måste studeras för ett 
hållplatsläge vid Linnéplatsen och att det är angeläget att håll-
platsläget inte låses fast till ovan eller under mark i detta skede. 

Vidare konstateras att osäkerheterna kring Målbild Koll2035 är 
många och att en bedömning av nyttorna på systemnivå saknas. 
Nämnden anser att det är särskilt viktigt att framhålla att målbilden 
inte är vare sig konsekvensbedömd eller avvägd med hänsyn till 
vare sig andra trafik- och stadsmiljöanspråk, eller andra värden. 
Därför är nämnden positiv till att åtgärdsvalsstudien problemati-
serar målsättningar och strategier i Målbild Koll2035, exempelvis 
avseende restid, hastighet, flöden och trafikseparering, och hur 
dessa faktorer står i relation till utvecklingsstrategierna och inrikt-
ningarna för en nära, sammanhållen och robust stad i både försla-
get till ny översiktsplan och förslaget till fördjupad översiktsplan för 
det aktuella området. Park- och naturnämnden anser att Målbild 
Koll2035 behöver kalibreras mot mål och inriktningar i förslaget 

till fördjupad översiktsplan. Målbilden måste konsekvensbeskrivas, 
avvägas och utvecklas i syfte att säkerställa goda förutsättningar 
för en långsiktigt önskvärd och samlad stadsutveckling för Hög-
sbo-Frölunda med Dag Hammarskjöldsleden.  

Park- och naturnämnden delar studiens bedömning att bland 
annat utformningen av gaturummet, antalet korsningsmöjligheter 
i plan och föreslagen fordonshastighet blir avgörande för upple-
velsen av och hur attraktivt det blir att röra sig längs med och över 
boulevarden. I detta sammanhang betonar nämnden vikten av att 
gröna stråk tillåts ta plats och utvecklas i stadsmiljön.

Avseende det befintliga pendlingscykelstråket längs med leden 
idag anser nämnden att det är av stor vikt att nogsamma avväg-
ningar görs gällande framkomligheten för gående och cyklister. Här 
önskar nämnden ett fortsatt arbete med en utveckling av befintliga 
och framtida gröna stråk inom ramen för det fortsatta arbetet med 
den fördjupade översiktsplanen och med åtgärdsvalsstudien som 
planeringsunderlag.

När det gäller studiens resonemang kring gröna stråk och attrak-
tiva stadsrum ser nämnden positivt på att studien lyfter fram att 
utformningen av den norra delen (norr om Marklandsgatan) ska 
karaktäriseras och präglas av de höga natur- och kulturvärdena 
som finns längs med sträckan. Nämnden betonar att Slottsskogen 
fortsatt bör utgöra en grön fond mot boulevardens västra sida. Det 
är viktigt att eftersträva stadsrum med generösa vistelseytor och 
stora inslag av grönska, bland annat i form av träd, vilket också stu-
dien betonar. Nämnden är också positiv till att åtgärdsvalsstudien 
har undersökt olika möjligheter för utformningen av gaturummet 
och att studien lyfter fram träd som ett av de viktigaste stadsbygg-
nadselementen i boulevarden. Avvägningar kring exempelvis 
utformning av stadsrummen längs med boulevarden bör fortsatt 
hanteras i kommande planering såsom planprogram och detaljpla-
ner. 

I fråga om genomförande och utbyggnadsordning bedömer 
nämnden det som angeläget att fortsatt bevaka frågan om utbygg-
nadsordning och stadsutveckling. Detta är viktigt så att Staden 
inte går miste om möjligheten att låta exploateringsbidrag bidra 
till att finansiera utbyggnaden av stadsbana. Staden bör ha ett 
gemensamt förhållningssätt till utbyggnadsfrågan i den fortsatta 
planeringen.

Avslutningsvis bedömer nämnden att följande aspekter behöver 
fördjupas i det fortsatta arbetet:

• Att i det fortsatta arbetet med den fördjupade översiktsplanen 
och med åtgärdsvalsstudien som planeringsunderlag arbeta 
vidare med utveckling av befintliga och framtida gröna stråk. 

• Genom ett förvaltningsövergripande arbete vidareutveckla 
principer om för att utveckla gröna kvaliteter längs med 
boulevarden, exempelvis genom strategiska gröna platsbild-
ningar eller en utformning av gaturummet som ger träd och 
grönska tillräcklig plats att utvecklas. 
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• Utreda vilka konsekvenser utbyggnad av ny infrastruktur får 
för växt- och djurliv, exempelvis genom att mark som idag är 
livsmiljöer för olika djur och växter tas i anspråk eller i form av 
ökade barriärer, samt föreslå åtgärder för att minimera denna 
påverkan. 

• Studera hur tillgänglighet till för området relevanta gröna 
målpunkter kan förbättras i det fortsatta arbetet med boule-
varden. 

• Utreda osäkerheterna kring Målbild Koll2035. Särskilt viktigt 
att framhålla är att målbilden inte är vare sig konsekvens-
bedömd eller avvägd med hänsyn till såväl andra trafik- och 
stadsmiljöanspråk som olika värden i staden, exempelvis 
kulturella, sociala och ekologiska.

• Tydliggöra vilket beslut trafiknämnden anser att kommun-
fullmäktige ska fatta när det gäller åtgärdsvalsstudien för Dag 
Hammarskjölds boulevard.

Trafikkontorets bemötande av synpunkterna
Åtgärdsvalsstudiens rapport kommer att kompletteras med en 
beskrivning som tydliggör relationen mellan detta arbetssätt och 
produkt och arbetet och produkterna enligt plan- och bygglagen 
som stadsbyggnadskontoret ansvarar för.

Trafikkontoret instämmer i medskicken till fortsatt arbete om gröna 
stråk, hantering av träd, och konsekvensbedömningar. Angående 
tillgänglighet till gröna målpunkter har det varit ett viktigt under-
lag i analyserna för placering av hållplatser, inte minst förslaget om 
att flytta Botaniska trädgårdens hållplats.

Trafikkontoret har i arbetet med åtgärdsvalsstudien sett uppenbara 
fördelar för upplevelsen av gaturummet, med en östligt förlagd 
boulevard på delsträckan Anndelsmotet-Linnéplatsen, med en 
möjlighet att få en boulevard med stadsmässig bebyggelse på 
båda sidor. Detta då det trots allt är en omfattande spåranläggning 
som i första hand utgör gräns till Slottsskogen. En östligt förlagd 
boulevard hade eventuellt också kunna ge en högre exploatering, 
vilket hade kunnat bidra till finansieringen av ombyggnaden i 
större utsträckning. Det är däremot tydligt att projekt Lindholms-
förbindelsen nu kräver så pass stora ytor att rörelsefriheten i sidled 
har minskat och möjligheterna till komplettering av bebyggelse, 
oavsett förläggning av boulevarden, har minskat. Det är också 
tydligt att flera förvaltningar ser detta alternativ som problematiskt 
och trafikkontoret kommer inte gå vidare med alternativet. Det 
redovisas fortsatt som ett bortvalt alternativ i rapporten.

För att etablera en passage mellan Slottsskogen och Botaniska 
trädgården är en flytt av hållplatsen nödvändig. Dels för att till-
gängliggöra parkerna och dels för att göra passagen möjlig då ett 
hållplatsstopp vid Botaniska ger en naturlig passagemöjlighet i 
både tid och läge. Det är framförallt synergieffekterna mellan till-
gänglighet till parkerna för staden i stort (med hjälp av spårvägen) 
och rörelsen mellan parkerna (till fots och med cykel) som bör vara i 
fokus. Spårvägen möjliggör tillgängligheten till parkerna i detta fall.

Räddningstjänsten Storgöteborg 
(RSG)
Räddningstjänsten Storgöteborgs (RSG), 2021-06-23, samlade 
bedömning är att förslaget innebär en negativ påverkan på RSG:s 
verksamhet med avseende på utryckningskörningen, men inte i 
större utsträckning än att det i den närmsta framtiden är hanterbart 
med befintlig beredskap. I och med att förslaget innebär inskränk-
ningar i insatstiden medför detta eventuella begränsningar för 
kommande bebyggelse på östra sidan av leden med avseende på 
möjligheten att tillgodoräkna sig RSG:s assistans för utrymning. 
På lång sikt kan ändringen vara en av flera bidragande faktorer till 
behovet av nya brandstationer.

RSG lämnar också följande svar på frågorna som skickades med i 
remissen:

Vilka synpunkter har ni på förslaget till boulevard och åtgärder samt 
den redovisning av förutsättningar och konsekvenser som framgår 
av underlaget?
RSG anser att konsekvenserna för utryckningstrafiken har belysts. 
RSG har tidigare tillfrågats om synpunkter och då framfört att den 
befintliga leden inte är så kritisk för RSG:s åtagande för assisterad 
utrymning att konsekvenserna för befintlig bebyggelse inte kan 
hanteras. RSG ser positivt på att utryckningstrafik varit en faktor i 
arbetet med förslaget. De åtgärder som föreslås för att underlätta 
utryckningstrafik anses ur RSG:s perspektiv vara tillräckliga under 
omständigheterna. 

RSG vill dock understryka att ändringen, liksom andra inskränk-
ningar på framkomligheten i staden, i det stora perspektivet har en 
negativ påverkan på räddningstjänstens verksamhet.

Vilka eventuella förändringar eller tillägg av förslaget ser ni som 
nödvändiga ur er verksamhets perspektiv?
RSG ser gärna en fortsatt dialog angående styrning av trafikljus och 
möjlighet att nyttja kollektivtrafikstråk för utryckning. I övrigt har 
RSG inga konkreta tillägg till förslaget. Hänsyn bedöms ha tagits till 
verksamhetens intressen med aktuell utformning, trots den negati-
va påverkan.

Vidare meddelar RSG att man har gjort följande överväganden:

Insatstid och befintligt ansvar för assisterad utrymning
RSG har ett ansvar för att med hjälp av stegutrustning assistera 
vid utrymning av ett stort antal byggnader i staden. Lösningen 
med assisterad utrymning förutsätter att utrustningen kommer till 
platsen inom en viss tid. Denna tid benämns insatstid och är för 
många byggnader 10 minuter. RSG behöver bevaka att denna tid 
kan hållas även när trafiksituationen i staden förändras.

Dag Hammarskjöldsleden ligger i utkanten av både Frölunda och 
Gårda brandstationers upptagningsområde och bedöms inte 
nyttjas som genomfartsled för första räddningsstyrkan vid larm för 
assisterad utrymning. Av de körtidsanalyser som RSG genomfört 
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bedöms leden inte vara avgörande för att upprätthålla 10 minuters 
insatstid. Dock är överfarterna vid nuvarande Marconimotet och 
Flatåsmotet nödvändiga för att nå området öster om leden. Det är 
därför viktigt att dessa anslutningar i öst-västlig riktning behålls.

Området i norra änden av leden bedöms utifrån ovan nämnda 
analys redan idag nås minst lika snabbt via andra vägar, antingen 
från nordöst inifrån centrum eller från väst via Västerleden och 
Högsboleden.

I ledens närområde bedöms majoriteten av byggnader som 
förutsätter assisterad utrymning, och därmed kräver 10 minuters 
insatstid, ligga på den västra sidan. Denna sida kan nås från Frölun-
da brandstation via andra vägar än Dag Hammarskjöldsleden.

Förslaget har en negativ inverkan på RSG:s insatstid men baserat 
på resonemangen ovan bedöms det vara hanterbart med befintlig 
beredskap i den närmsta framtiden.

Framtida nyttjande av assisterad utrymning
Utveckling pågår av nordöstra Högsbo, öster om leden. Stora 
områden med flerbostadshus planeras och dessa brukar normalt 
byggas med förutsättning att räddningstjänsten ska assistera vid 
utrymning. Det är dock inte omöjligt att bygga byggnader som är 
självutrymmande.

I samband med förändring av leden kommer RSG behöva uppda-
tera nuvarande körtidsanalyser och kartmaterial över var assisterad 
utrymning kan nyttjas. En risk med förslaget är att det inte kommer 
att gå att tillgodoräkna sig RSG:s assistans för dessa områden även 
om nuvarande kartmaterial visar det och RSG eventuellt yttrat sig 
om det i detaljplanearbeten.

Framkomlighet generellt
Även om leden inte bedöms nyttjas i större utsträckning för första 
räddningsstyrkan vid utrymning med nuvarande placering av 
brandstationer finns ett behov av framkomlighet vid utryckning. 
Vid större larm behöver räddningsstyrkorna snabbt kunna ta sig 
till andra distrikt för förstärkning och leden utgör även en viktig 
alternativ väg vid begränsningar eller stopp på andra vägar.

En ändring enligt förslaget innebär långsammare trafikflöde och 
fler faromoment med ej planskilda korsningar och anslutningar 
samt interaktion med andra trafikslag vilket medför en negativ 
påverkan på utryckningskörningen.

RSG anser att utryckningstrafiken behöver beaktas på samma sätt 
som kollektivtrafik och transporter. I rapporten framgår det att 
utryckningstrafik varit en dimensionerande faktor vid framtagande 
av förslaget. Förslag på åtgärder för att underlätta utryckning 
presenteras i rapporten. RSG ser positivt på att hänsyn tagits till 
utryckningstrafiken och anser att lösningen med två körfält så 
att trafikanter på boulevarden har möjlighet att lämna fri väg för 
utryckande fordon är lämplig.

Längre perspektiv och framtida beredskap
I takt med förtätningen och omvandlingen av staden och dess 
gator tvingas räddningstjänsten att köra långsammare, vilket i 
förlängningen medför att körsträckorna måste förkortas för att inte 
samhällsservicen ska försämras. Ett sätt att skapa kortare körsträck-
or är fler brandstationer. Detta har RSG även framfört i remissvar 
angående översiktsplanen.

Trafiksituationen i delar av staden är redan idag tidvis ansträngd, 
framför allt vid rusningstrafik. Varje inskränkning i framkomligheten 
i staden leder RSG mot en kritisk situation, vid vilken det krävs en 
förändrad beredskap i form av omplaceringar av befintliga brand-
stationer eller upprättande av nya stationer att utgå från.

Trafikkontorets bemötande av synpunkterna
Trafikkontoret delar RSG:s syn på konsekvenserna av förändringen 
som en boulevard innebär . I ett fortsatt planeringsarbete behövs 
en fortsatt dialog angående styrning av trafikljus och möjlighet att 
nyttja kollektivtrafikstråk för utryckning för RSG:s verksamhet såväl 
som annan utryckningstrafik. Trafikkontoret instämmer i att det på 
lång sikt kan bli nödvändigt med nya lokaliseringar av brandstatio-
ner för att klara insatstiderna.

Socialnämnd Centrum
Socialnämnd Centrum, 2021-06-16, tillstyrker Åtgärdsvalsstudie för 
Dag Hammarskjölds boulevard under förutsättning att synpunkter 
som redovisas i tjänsteutlåtandet beaktas.

Socialnämnd Centrum ser positivt på förslagen om förbättrade 
gång- och cykelkopplingar över boulevarden, grön passage mellan 
Slottsskogen och Botaniska, minskade barriäreffekter av leden samt 
en ny placering av Botaniskas spårvagnshållplats. Nämnden lämnar 
synpunkter på förslaget enligt de remissfrågor som trafikkontoret 
ställer i remissutskicket.

Vilka synpunkter har ni på förslaget till boulevard och åtgärder samt 
den redovisning av förutsättningar och konsekvenser som framgår 
av underlaget?
Socialnämnd Centrum anser att omvandlingen till boulevard med-
för många positiva effekter ur ett socialt och lokalt perspektiv. En 
omvandling till boulevard minskar ledens fysiska och mentala bar-
riäreffekter, möjliggör fler kopplingar mellan olika stadsdelar och 
ökar tillgängligheten till viktiga gröna och rekreativa områden. Den 
förbättrar också buller- och luftmiljön i stadsområdet och bidrar till 
att främja hållbar mobilitet i form av kollektivtrafik, cykel och gång. 
Vistelsevärden längs boulevarden kan förväntas öka jämfört med 
idag och skapa nya platser för samspel, fungerande vardagsliv och 
trivsel. Den gröna utformningen av boulevarden och särskilt den 
gröna passagen mellan Botaniska trädgården och Slottsskogen kan 
bidra till att läka ihop områdets olika grönområden, ett behov som 
funnits länge. 
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Nämnden delar trafikkontorets bedömning av att flytten av Bota-
niska trädgårdens hållplats kommer att tillgängliggöra Botaniska 
trädgården på ett bättre sätt än idag och att den kommer att 
innebära bättre förutsättningar för att skapa en trygg och attraktiv 
hållplats. Trafikkontoret nämner att flytten kommer att innebära 
längre gång- och cykelresor för en del av dem som använder 
hållplatsen idag, framförallt boende och verksamma i Änggården. 
Denna bedömning behöver finnas med i utformningen av hållplat-
sen och dess relation till anslutande gångstråk. 

Trafikkontoret nämner även att fotgängares möjligheter att röra 
sig i området kommer att förändras från att enbart ha kunnat korsa 
flödena av fordonstrafik planskilt, till att i hög utsträckning passera i 
samma plan som övrig trafik. Detta är till största delen positivt men 
kan innebära att barn, äldre och personer med olika funktionsned-
sättningar kan få svårare att röra sig över boulevarden jämfört med 
idag, eftersom interaktionen med fler trafikslag och trafikflöden 
ökar. Socialnämnd Centrum delar trafikkontorets bedömning och 
ser att utformningen av de olika kopplingarna över boulevarden 
behöver utformas utifrån ett konsekvent tillgänglighetsperspektiv 
som beaktar olika målgruppers behov och förutsättningar. 

Vilka synpunkter har ni på den etappindelning och 
utbyggnadsordning som föreslås? Vi ber er särskilt att begrunda 
detta med avseende på struktur och trafikering enligt Målbild Koll 
2035.
Nämnden förhåller sig positiv till att flytten av Botaniskas spår-
vagnshållplats och etablerandet av en grön koppling över Dag 
Hammarskjöldsleden genomförs i deletapp ett. Denna koppling 
har länge saknats och spårvagnshållplatsens nuvarande utform-
ning upplevs både otrygg och otydligt placerad. Nämnden ser att 
omvandlingen till boulevard mellan Linnéplatsen och Marklands-
gatan som föreslås först i deletapp två kommer att behöva planeras 
parallellt med de många projekt som pågår eller planeras i områ-
det, för att undvika att beslut fattas i något projekt som hindrar ett 
annat projekt i nästkommande skede. 

Vilka eventuella förändringar eller tillägg av förslaget ser ni som 
nödvändiga ur er verksamhets perspektiv?
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan 
utifrån detta perspektiv.

Trafikkontorets bemötande av synpunkterna
Trafikkontoret tar med sig synpunkterna i det fortsatta arbetet.

Socialnämnd Sydväst
Socialnämnd Sydväst, 2021-06-26, bedömer att det har stora 
positiva effekter, utifrån en social dimension, att bygga bort Dag 
Hammarskjöldsleden som en barriär. Att kopplingen mellan Slotts-
skogen och Botaniska trädgården prioriteras kommer möjliggöra 
för bättre rekreation för boende i området. Nämnden framhåller 
också att om en bostadsutbyggnad sker utan att samhällsservice 

prioriteras kommer det skapa stora problem för stadens invånare. 
Samt om barriäreffekter inte åtgärdas men bostäder byggs kom-
mer staden bli än mer segregerad.

Nämnden tillstyrker åtgärdsvalsstudien, men med följande syn-
punkter för att förbättra förslaget för att uppnå översiktsplanens 
målbild:

Synpunkter på förslag till boulevard 
En del i uppdraget från kommunfullmäktige var att titta på åtgär-
der för stadsutveckling. Nämnden tycker att flera viktiga aspekter 
inom stadsutveckling inte beskrivs tillräckligt. Att grönstrukturen är 
viktig och ska ingå finns beskrivet, men utanför själva boulevarden 
belyses det inte lika tydligt var och i vilken omfattning. Till exempel 
är inte bostadsnära parker utpekat i kartan (sidan 66). Beskrivning 
kring behov av samhällsservice som skolor och idrottsytor saknas 
helt. I kartan finns angivet täthet och tillgänglighet till kollektivtra-
fik. Men inte tillgänglighet till grönområden och samhällsservice. 
Det framgår dock inte om åtgärdsförslag kring samhällsservice inte 
är en del av uppdraget för denna rapport. 

Förslag till stadsutveckling i den södra delen vid hållplatsläget och 
knutpunkten för Radiotorget är otydligt. Denna plats är central för 
att skapa en attraktiv bytespunkt vilket har effekter på hela kollek-
tivtrafiksystemet. Effektiva och trygga byten mellan spårväg och 
metrobuss är en utgångspunkt för en attraktiv kollektivtrafik. 

I rapporten konstateras att ”En stor förändring för de cyklister som 
idag reser genom området på den mycket framkomliga pendlings-
cykelbanan, är att den kommer att integreras i staden på ett sätt 
som innebär fler korsningar. Detta gör det omöjligt att bibehålla 
dagens mycket goda framkomlighet och restiden kommer att 
öka för dessa resenärer.” Nämnden bedömer att förslaget utifrån 
detta inte uppfyller stadens behov kring att stärka cykeltrafiken i 
enlighet med vad som krävs för att uppnå resandemålen. Här kan 
göras mer för att möta dagens och kommande behov av resande 
med cykel. Dagens pendelcykelstråk används dessutom som ett 
attraktivt rekreationsstråk med fler syften. Detta stråk är en av få 
stråk i staden som erbjuder ett attraktivt resande både för pendling 
och aktiv rekreation. Det är även ett viktigt stråk för att ta sig till 
kusten från centrala, östra och norra delarna av staden. Här krävs 
hög kapacitet och ett prioriterade stråk för att behålla den attrakti-
viteten. Detta kommer inte en pendelcykelbana inom boulevarden 
att erbjuda, vilket konstateras i rapporten. Därför föreslår nämnden 
att ett prioriterat pendelcykelstråk läggas väster om boulevarden. 
Nämndens förslag är att placera en cykelbana från Flatåsmotet 
som går ut i Distansgatan och söder ut till Marconigatan (där den 
möjligen kan ledas under spårvägen i en trygg tunnel, eller i plan) 
för att sedan fortsätta på den nya gatan som går parallellt väster 
om boulevarden ner till Radiomotet, där den åter kopplas på 
befintlig cykelbana. Denna sträcka borde även kunna utredas som 
en ”motorvägs”-cykelbana som kan ges prioriterad framkomlighet 
i korsningar mot andra trafikslag. Staden skulle med detta gör en 
tydlig satsning på att behålla och stärka stadens viktigaste pen-
delcykelstråk. Detta förslag behöver studeras närmare men kan ge 
goda förutsättningar för att bidra till att uppnå målbilden om andel 
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cykelresor i staden. Den cykelbana som föreslås i boulevarden 
behöver fortsatt vara kvar då det också kommer krävas alternativ 
för cykelbana på båda sidor inom boulevarden. 

En rad osäkerheter råder kring att kunna genomföra de föreslagna 
infrastrukturinvesteringarna och vilken potential kollektivtrafi-
kåtgärderna kommer ha på resandet. Osäkerheten innebär att 
möjligheten för skapa en mer sammanhållen stad och att utjämna 
skillnader kan bli väsentligt olika. 

Idag pågår illegala så kallad streetrace i industriområdena (Göte-
borgs Posten), som förutom stora risker för personskador också 
innebär störande buller till omgivande verksamheter och bostäder. 
Även om en framtida tät gatustruktur troligen kommer försvåra för 
sådana aktiviteter, så är det en aspekt som påverkar området idag 
och kan behöva beskrivas.

Synpunkter utifrån socialnämnd Sydvästs verksamhet 
Vid den föreslagna vändslingan för spårvägen vid Radiomotet 
ligger idag en av stadens relativt nybyggda (2018) verksamhetsbo-
enden för hemlösa. Det behöver utredas närmare hur den verksam-
heten kan tänkas påverkas vid en framtida utbyggnad. 

Frågor för nämndens verksamhet kring boende för hemlösa 
behöver belysas bättre utifrån att det finns flera boenden i området 
och hur de kan inkluderas tydligare i stadsplaneringen. 

Synpunkter på utbyggnadsordning 
Att hantera utbyggnaden i tre delar uppfattas vara relevant. Nämn-
den ställer sig positiv till en etapputbyggnad som börjar norrifrån. 
Där den gröna passagen mellan Slottsskogen och Botaniska 
trädgården prioriteras och först får en temporär utformning inför 
en senare fullständig omvandling. Att etapp ett omfattar att bejaka 
pågående planering i Frölunda och Tynnered ses som rätt strategi 
för att prioritera stadens befintliga utmaningar med delad stad. 

Att möjliggöra för en första linje för metrobuss med strategiska 
hållplatslägen nära Radio/Järnbrottsmotet, Frölunda torg, Grimme-
red och Kungssten kommer förhoppningsvis avlasta trafikleden. 
Genom att bilresande flyttas över till andra transportmedel i de 
områden (främst småhusområden) som idag genererar en stor 
del av biltrafiken. Förutsatt att det är god anknytande lokal kollek-
tivtrafik och parkeringshubbar för cykel och bil. Samt fokusera på 
att förändra resvanor i pågående stadsutvecklingsområden som 
Frölunda och Tynnered. Att minska belastningen på trafiklederna 
från befintliga bostäder kan möjliggöra resterande stadsutveckling. 
Att både metrobuss, spårväg och järnväg behövs och möts i en 
strategisk knutpunkt tror nämnden är centralt för att lyckas skapa 
en hållbar stadsutveckling. 

En viktig slutsats som beskrivs är att kollektivtrafiken måste byggas 
ut före eller samtidigt som bostäderna i boulevarden för att inte 
befästa resmönster med bil.

Trafikkontorets bemötande av synpunkterna
Kommunfullmäktiges uppdrag till trafikkontoret omfattade 
både trafiklösning och stadsutveckling. Därför har stadsutveck-
lingspotentialen kring en framtida boulevard analyserats inom 
åtgärdsvalsstudien, främst avseende stadsstruktur. I slutrapporten 
redovisas dock en delmängd av det material som tagits fram inom 
åtgärdsvalsstudien, med hänvisning till övriga deltagande förvalt-
ningars önskemål i det gemensamma arbetet. Trafikkontoret avser 
tillhandahålla allt framtaget material för kommande planeringsar-
beten som arbetsmaterial, för att maximera stadens nytta av det 
utredningsarbete som gjorts och bekostats av åtgärdsvalsstudien.

Åtgärdsvalsstudien har dock inte studerat kommande bebyggelse 
eller placering av kommunal service. Fastighetskontoret har över-
siktligt studerat lämpliga platser för framtida grundskoleenheter, 
inom ramen för det förvaltningsövergripande arbetet som åtgärds-
valsstudien har varit en del av. Fortsatt och fördjupad planering av 
kommunal service kommer att ske i planprocessen, om staden går 
vidare med stadsutvecklingen. Trafikkontoret förstår att avgräns-
ningen gällande stadsutvecklingsaspekterna längs boulevarden 
har kunnat uppfattas som otydlig och har därför tydliggjort detta i 
rapporten.

Socialnämnd Sydväst påtalar Radiotorgets roll som knutpunkt 
och efterfrågar en analys av stadsutvecklingspotentialen i denna 
punkt. Åtgärdsvalsstudien och översiktsplanens fördjupning delar 
inte denna syn på Radiotorgets roll som knutpunkt, utan tolkar 
synpunkten som att den syftar på Radiomotet. Trafikkontoret 
välkomnar att nämnden delar kontorets syn på att samtliga aktu-
ella kollektivtrafikslag bör mötas i denna punkt. Här kan finnas en 
mycket stor stadsutvecklingspotential, men den är väldigt varie-
rande beroende på vilka val staden väljer att göra och huruvida en 
tågförbindelse blir möjlighet i framtiden. Spännvidden i utveck-
lingspotential löper från att dagens situation bibehålls, till att en 
regional knutpunkt med mycket god kollektivtrafiktillgänglighet 
etableras och markanvändningen effektiviseras. Platsen kommer 
att bli en viktig nod i stadens framtida kollektivtrafiknät. Detta 
försöker trafikkontoret tydliggöra i rapporten. Trafikkontoret hade 
gärna sett att åtgärdsvalsstudien och översiktsplanes fördjupning 
hade nått längre i sina analyser gällande stadsutvecklingspoten-
tialen i boulevardens södra del, men tillgängliga resurser inom 
ramen för det gemensamma arbetet med åtgärdsvalsstudien och 
översiktsplanen har inte medgett det.

Avseende pendlingscykelbanan är sträckan knappt 5 km och tar 
idag cirka 10-15 minuter att cykla beroende på hastighet. Med 
boulevard på delsträckan Linnéplatsen – Marklandsgatan är 
framkomligheten opåverkad eller något förbättrad. Med boulevard 
på delsträckan Marklandsgatan – Radiomotet tillkommer ett 
flertal korsningar där cykel kan komma att regleras med signal. 
Det tillkommer också ett flertal korsningar (höger in–höger ut) 
med vägtrafik där cykel har företräde. På den här delsträckan kan 
restiden öka med 2-3 minuter.  

En alternativ dragning på Distansgatan kommer inte ifrån det 
faktum att även Distansgatan i mycket högre grad kommer att vara 
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en del av en integrerad stads- och gatustruktur med Dag Hammar-
skjöldstaden. Varken bil- eller cykeltrafik kommer att ske under 
samma helt separerade struktur som det är idag. Även cykeltrafiken 
behöver planeras och ske i samverkan med övriga trafikslag, även 
om den i förslaget prioriteras högt. Föreslagen utformning priori-
terar cyklister på pendlingscykelbanan i de korsningar som inte är 
signalreglerade. Möjligheten att prioritera cyklister på pendlings-
cykelbanan även i signalreglerade korsningar bör studeras särskilt 
i kommande planering. Sammantaget bedömer trafikkontoret att 
möjligheterna att cykla kommer förbättras längs den här sträckan, 
när man även väger in frågor som rör trygghet, kapacitet och att 
cyklister är en bred målgrupp med varierande behov.

Trafikkontoret delar nämndens syn på att boenden för hemlösa 
behöver inkluderas i stadsplaneringen. I detta tidiga skede av ett 
mycket omfattande stadsutvecklingsprojekt har åtgärdsvalsstudien 
inte möjlighet att analysera påverkan på eller förutsättningarna 
för enskilda verksamheter, då det är mer övergripande strategiska 
ställningstaganden som är i fokus. Vid en eventuell stadsutveckling 
i detta område kommer alla stadens funktioner och olika typer 
av kommunal service att behöva rymmas, däribland boende för 
hemlösa. Fortsatt och fördjupad planering av kommunal service 
kommer att ske i planprocessen, om staden går vidare med stads-
utvecklingen.

Fotograf: Frida Winter

Statliga och regionala 
myndigheter m.fl.

48 49



Inkomna synpunkter har sammanfattats nedan. 
Synpunkterna finns att tillgå i sin helhet på 
trafikkontoret.

Försvarsmakten
Försvarsmakten, 2021-07-06, framför nedanstående:

Försvarsmakten är i huvudsak positiv till infrastrukturella föränd-
ringar som ökar rörlighet eller ökad kapacitet. 

I anslutning till berört område återfinns riksintressena Käring-
bergets hamn och skjutbana (Göteborgs garnison) samt Sisjöns 
skjutfält. Det är av vikt att ombyggnationer av Dag Hammarskjölds 
boulevard inte negativt påverkar Försvarsmaktens verksamhet 
eller Försvarsmaktens möjligheter att transportera fordon, materiel 
eller personal till Käringberget och Sisjön. Vidare bör man beakta 
att det inte bara är förändringar i infrastrukturen i närområdet av 
berörda riksintressen, utan även uppförande av ny störningskänslig 
bebyggelse som kan påverka Försvarsmakten verksamhet och 
riksintressen för totalförsvarets militära del negativt. Kopplingen till 
bostäder och annan störningskänslig bebyggelse är av relevans i 
föreliggande remiss då åtgärdsvalsstudien för Dag Hammarskjölds 
boulevard är en integrerad del av den fördjupade översiktsplanen 
för Högsbo-Frölunda, där åtgärdsvalsstudie är menad att stödja 
och möjliggöra genomförande av stadsutveckling i området. 

Försvarsmakten har tidigare yttrat sig över utställningsförslaget 
av den kommuntäckande översiktsplanen för Göteborg stad 
(FM2021-8513:8 och FM2019-2841:12) samt i förslag till fördjupad 
översiktsplan för Högsbo-Frölunda (FM2019-2838:5). Försvars-
maktens synpunkter i dessa yttranden beaktas även i föreliggande 
åtgärdsvalsstudie. Då Försvarsmakten i enlighet med försvarsbeslut 
2020 står inför en tillväxt i Göteborgsområdet vill Försvarsmakten 
fortsatt betona vikten av en nära dialog mellan kommunen, 
länsstyrelsen och Försvarsmakten gällande den fysiska planeringen 
i Göteborgs stad. 

Försvarsmakten önskar att hänsyn tas till Försvarsmaktens tyngsta 
och bredaste fordon vid utformning av vägar, broar och cirkula-
tionsplatser på de trafikflöden som leder till och från Göteborgs 
garnison vid Käringberget samt Sisjöns skjutfält. 

Dimensionering för Försvarsmaktens fordon:

• Vägen, broar och cirkulationsplatser klarar tunga transporter 
av upplastade stridsvagnar eller motsvarande (totalvikt 100 
ton, axeltryck 12 ton, bredd 4,2 m). 

• Sidomarkeringsstolparna vid vägrenen anläggs minst 0,5 m 
utanför asfaltsbeläggningen. 

• Cirkulationsplatsernas innerdiameter är minst 20 m och ytter-
diametern är minst 32 m där körfältet(-ens) minsta bredd är 6 
m. Alternativt är cirkulationsplatsens mittdel överkörningsbar 
med tillräckligt bärande lager för 100 ton. 

• Om infart i rondell görs vinklad före infarten för att sänka 
personbilars hastighet, görs den bromsande refugdelen före 
rondellen överkörningsbar, med tillräckligt bärande lager för 
100 ton. 

• Trafikmärkens placering vid och omkring cirkulationsplatser 
anläggs minst 1,5 m från vägens kant. 

• Fri höjd är minst vara 4,50 m. 

• Under byggnationstiden säkerställs ovanstående behov.

Trafikkontorets bemötande av synpunkterna
Trafikkontoret tar med sig synpunkterna i det fortsatta arbetet.

Göteborgs Universitet
Göteborgs Universitet, 2021-06-22, meddelar att Göteborgs univer-
sitet är ett cityuniversitet med flera campus i centrala Göteborg. De 
förslag till åtgärder som presenteras ligger i linje med vad univer-
sitetet presenterar i campus- och utvecklingsplaner som arbetats 
fram för universitetets olika campusområden. Åtgärder som bidrar 
till att studenter och anställda vid universitetet enklare och trygga-
re kan ta sig till och från universitetet med hjälp av kollektivtrafik 
eller gång- och cykel välkomnas. 

De så kallade gröna passagerna mellan Botaniska trädgården och 
Slottsskogen är positiva inslag i stadsbilden och ger kopplingar 
som underlättar rörelser mellan universitetets olika verksamheter 
på Medicinareberget och Haga-Rosenlund.

Trafikkontorets bemötande av synpunkterna
Trafikkontoret tar med sig synpunkterna i det fortsatta arbetet.

Länsstyrelsen i Västra Götaland
Länsstyrelsen i Västra Götaland, 2021-06-28, anser att åtgärdsvals-
studien är en utförligt gjord studie och kan utgöra ett gott under-
lag för att inleda en detaljplaneprocess.

Den föreslagna Dag Hammarskjölds boulevard syftar till att skapa 
möjligheter att bygga ut ett barriärfritt transportsystem. Studien 
visar hur ett kollektivtrafiksystem samt gång och cykelvägar kan 
ingå som en del av boulevarden. Länsstyrelsen anser att detta är 
gynnsamt för staden då stadens befolkning får möjlighet att resa 
mellan delområdena och till centrala delar på ett hållbart sätt. 
Länsstyrelsen ser det positivt och ställer sig bakom kommunens 
ambition att utveckla staden i denna inriktning. 

Samtidigt anser Länsstyrelsen att den planerade omvandlingen av 
en viktig och högtrafikerad led som Dag Hammarskjöldsleden till 
en boulevard, är ett omfattande infrastrukturprojekt som kan anses 
ha påverkan över kommungränsen. Genomförande och konse-
kvenser måste lösas regionalt med flera aktörer inblandade. Det är 
av yttersta vikt att Göteborgs stad, Västra Götalandsregionen (VGR) 
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och Trafikverket kommer överens om hur de ser på omdaning av 
Dag Hammarskjölds boulevard ur ett regionalt perspektiv och vilka 
möjligheter som faktiskt finns och vilka åtgärder som är önskvärda 
att utveckla för ett hållbart transportsystem, ett transportsnålt 
samhälle och en önskvärd stadsutveckling.

Länsstyrelsen lämnar följande synpunkter för fortsatt arbete:

Riksintresse: Änggårdsbergen
Riksintresset som kan beröras vid genomförandet av boulevarden 
och fortsätt planering kring boulevarden behöver beakta kon-
sekvenserna för riksintressets värden för att inte ge upphov till 
påtagligt skada.

Boulevarden delas in i tre delsträckor och dessa beskrivs ha olika 
karaktär och förutsättningar att ta hänsyn till vid utformning av 
såväl boulevard som bebyggelsen som möjliggörs. Den norra delen 
från Linnéplatsen till Marklandsplatsen, precis som det beskrivs 
är starkt präglad av de omkringliggande höga natur- och kultur-
värdena i Slottsskogen och Änggårdsbergen och all planering för 
utveckling här ska ta hänsyn till dessa värden. De föreslagna gröna 
passagerna och fler kontaktpunkter mellan grönområdena kan i sin 
tur koppla samman den gröna kilen, Slottsskogen-Änggårdsber-
gen-Sandsjöbacka (riksintresse för friluftsliv FO47) ytterligare. Detta 
är viktigt för naturmiljön ur ett regionalt perspektiv.

Vidare omfattas Änggårdsbergen även av riksintresse för naturvård 
och naturreservat. Den mellersta delsträckan av boulevarden 
som går mellan Marklandsplatsen och Radiotorget beskrivs som 
starkt präglad av den täta stadsbebyggelse som föreslås utvecklas 
här utifrån den fördjupade översiktsplanens utbyggnadsförslag. 
Länsstyrelsen vill dock påminna om att även den mellersta delen 
söder om Marklandsplatsen till Flatåsmotet till stor del präglas 
av Änggårdsbergens naturmiljöer på ledens östra sida, även om 
områdets karaktär pga. dess höjdskillnader kan upplevas på annat 
sätt. Gränsdragningen för Änggårdsbergens naturreservatet, 
strax söder om Marklandsplatsen, går endast cirka 50 meter från 
leden idag. Den sammantagna påverkan på naturreservatet som 
placering och utbyggnad av boulevarden kommer medföra samt 
bebyggelse som möjliggörs på den östra sidan behöver utredas 
vidare i kommande detaljplanering.

Hälsa och säkerhet
Länsstyrelsen uppfattar fördelar med att genomföra den före-
slagna Dag Hammarskjölds boulevarden som kan bidra till både 
miljön och till hälsofrämjande rörelser. Genom att skapa bättre 
omständigheter för promenader och cykling till vardags samt för 
det hållbara resandet. Dock är det viktigt att buller och luftkvalitet 
säkerställs vid fortsatt planering för stadsbebyggelsen längs boule-
varden där ingår även bland annat bostäder, förskolor och skolor. 

Luftkvalitet 
Luftkvaliteten är en viktig aspekt för att människors hälsa inte ska 
påverkas negativt. Det är viktigt att inte bygga in en luftförore-
ningsproblematik som sträcker sig långt fram i tiden vid utveckling-
en av boulevarden. Detta ska särskilt beaktas vid den föreslagna 

etappindelningen. Länsstyrelsen anser att i ett kommande skede, 
dvs., när utformning av gaturummet har preciserats, behöver 
spridningsberäkningar för både kvävedioxid och partiklar göras för 
att undersöka haltnivåerna längs boulevarden vidare. 

Gaturumsberäkningar för halter i luft av kvävedioxid som har 
genomförts som en del av ÅVS visar att miljökvalitetsnormer (MKN) 
för kvävedioxid klaras med 38000 fordon per dygn. Länsstyrelsen 
instämmer i stadens bedömning att troligen även MKN för par-
tiklar (PM10) skulle klaras i det tänkta gaturummet med samma 
trafikmängder. Det är dock inte undersökt vid vilka trafikmängder 
de nationella preciseringarna avseende partiklar (PM10) för miljö-
kvalitetsmålet Frisk luft skulle klaras. Detta måste klarläggas i det 
fortsätta arbetet.

Länsstyrelsen anser att planeringen ska utgå från att klara de av 
riksdagen fastställda preciseringarna för det nationella miljömålet 
Frisk luft. 

Buller 
Ett buller PM har tagits fram. Den indikerar på ekvivalenta ljudni-
våer på 65-66 dBA och maximala ljudnivåer på 73-74 dBA runt den 
täta boulevarden. Detta kommer att ställa krav på utformningen av 
bostadsbebyggelsen i anslutning till boulevarden och det behöver 
studeras närmare i kommande planering likaså jobba vidare med 
vilka andra åtgärder som kan vidtas längs boulevarden för att 
gångbanor och trottoarer ska upplevas trivsamma och vara hälso-
samma miljöer att vistas i. 

Buller under byggtiden måste särskilt beaktas med tanke på den 
etappindelning som föreslås i ÅVS:en. 

Vibrationer 
Länsstyrelsen har noterat från områdets geotekniska förutsättning-
ar från FÖP-handlingarna att lera förekommer i stora djup inom 
området runt den föreslagna boulevarden. Detta kan orsaka risk 
för vibrationer från trafikföring som planeras längs boulevarden. 
Särskilt vid tillkommande bebyggelse längs boulevarden. Det bör 
nämnas i ÅVS: en med en hänvisning till att det ska särskilt hanteras 
vid kommande planering.

Förorenade områden och masshantering 
ÅVS:en lyfter fram att vid byggtiden kommer att behöva transpor-
tera stora mängder med massor till och från området och delar av 
dessa kommer att vara förorenade. Det är viktigt att dessa frågor 
studeras inför nästa skede och att en plan tas fram för hantering 
och transportering med syfte att miljöpåverkan ska begränsas. 
Vikten av att det ska samordnas och anpassa till den etappindel-
ning som föreslås, behöver framgå av ÅVS:en. 

Skyfall 
Det framgår av handlingarna att ett 100-årsregn har varit dimensi-
onerande i studier för hantering av skyfall vid framtagandet av ÅVS. 
Om vägarna inom boulevarden ska fortsatt ses som högprioriterat 
vägnät anser Länsstyrelsen att en längre återkomsttid än 100 år 
kan vara motiverat att använda som utgångspunkt. Länsstyrelsen 
anser att kommunen måste se över vad som är lämpligt dimensio-
nerande scenario (vilken återkomsttid som ska användas avseende 

52 53



skyfall) för boulevarden. Det kan vara rimligt att betydlig kraftigare 
skyfall, med längre återkomsttid, bör ligga till grund för beräkning-
arna där översvämning kan leda till stora konsekvenser. Det blir 
särskilt viktigt om verksamheter av större samhällsviktig betydelse 
planeras vid boulevarden. 

Mellankommunala intressen
Den föreslagna boulevarden innebär omvandling av dagens 
Dag Hammarskjöldsleden till en stadsboulevard med förändrade 
trafikföring. Det kommer att påverka trafikflödet mellan Göteborg 
stad och angränsande kommunerna Mölndal och Kungsbacka. 
Länsstyrelsen upplyser om mellankommunala intressen som kan 
vara av betydelse i åtgärdsvalsstudien.

Övriga synpunkter
Länsstyrelsen anser att om det övergripande målet som formule-
rats för Dag Hammarskjöldstaden: ”Dag Hammarskjöldstaden är 
en grön och tät blandstad….” bör stor vikt läggas vid hantering av 
naturvärdena. Hur grönskan ska placeras i boulevarden kopplat till 
fasader och stråk behöver utredas för vilka ekosystemtjänster som 
denna grönska främst behöver förstärka. Hur placeringen kommer 
att bäst gynnas den biologiska mångfalden och spridningsvägar-
na för arter såväl i nord-sydlig riktning längs boulevarden som i 
öst-västlig riktning i anslutning till grönområdena på vardera sida 
om boulevarden. Utredning bör således utgå från ett landskapsper-
spektiv både vad gäller boulevarden i sin helhet men också vad 
gäller planerade kopplingarna till den gröna infrastrukturen som 
omger boulevarden. 

Boulevardens utformning 
Boulevardens utformning, placering av de alternativa kopplingar 
i västliga och östliga lägen, samt där bebyggelsen tillkommer på 
båda sidor om boulevarden behöver de öst-västliga sambanden i 
den gröna infrastrukturen säkras och nya potentiella barriäreffekter 
undvikas.

Vid etappindelning behöver placering och utbredning av grönska 
studeras för de olika utbyggnadsetapperna, särskild om det är 
långt mellan etapperna. Det bör göra så skonsamt som möjligt för 
arterna som rör sig och uppehåller sig i de nya skapta miljöerna. 
Tillfälliga planteringar och avbrott i de planerade gröna stråken bör 
så långt som möjligt undvikas med hänsyn till arters livsmiljöer och 
spridningsvägar. Det är särskilt viktigt att beakta vid utformningen 
av den första temporära passagen mellan Slottsskogen och Bota-
niska trädgården som nämns.

Skyddsvärda arter 
Länsstyrelsen anser fortsättningsvis att förekomsten av skyddade 
arter i området behöver identifieras och beskrivas. För kommande 
detaljplanering vill Länsstyrelsen påminna om att dispenser från 
artskyddsförordningen ges mycket restriktivt. Att artskyddet 
tillgodoses kan således vara en förutsättning för de kommande 
detaljplanernas genomförande. Alla fågelarter är fridlysta och 
arterna måste uppmärksammas på ett sätt som gör det möjligt att 
utreda om deras populationer kan minska i området som en följd 
av åtgärdsvalsstudiens genomförande. 

Sammantaget ser Länsstyrelsen behovet av en beskrivning av 
boulevardutbyggnadens samt den omgivande bebyggelsens 
effekter på naturmiljön, utifrån ovan beskrivna faktorer, i komman-
de detaljplanering. Utredningen som efterfrågas bör grundas på 
en översiktlig naturinventering med inriktning på att identifiera 
eventuella skyddade arter och deras livsmiljöer. När den kunskapen 
inhämtats kan betydande miljöpåverkan samt behov av nödvändi-
ga anpassningar och eventuella skyddsåtgärder bedömas. 

Skyddsvärda träd och biotopskydd 
I stort sett hela området för åtgärdsvalsstudien utgörs av värdetrakt 
för skyddsvärda träd och förekomst av skyddsvärda träd finns 
inom riksintresset för friluftsliv för Slottsskogen, i nära anslutning 
till boulevarden. Länsstyrelsen vill påminna om att åtgärder som 
potentiellt kan skada dessa träd ska samrådas med länsstyrelsen i 
enlighet med 12 kap 6 § miljöbalken, innan åtgärden genomförs. 
Om påverkan på träd mm. tydligt framgår av detaljplanehandlingar 
kan det dock vara tillräckligt att samråd sker inom ramen för 
detaljplanen, då behövs inget särskilt samråd enligt miljöbalken. 

Plantering av nya träd i ett flertal rader längs med hela boulevar-
dens sträckning beskrivs ha en central roll i såväl boulevardens 
funktion som estetiska utformning. Generellt föreslås fyra trädrader 
längs boulevarden och två av trädraderna bör utgöras av fullvuxna 
träd. Länsstyrelsen vill påminna om det generella biotopskyddet 
för trädalléer som infaller [5 § i förordningen (1998:1252) om 
områdesskydd enligt miljöbalken och bilaga 1 till förordningen] 
vid plantering av minst fem till övervägande del vuxna lövträd i 
en enkel eller dubbel rad längs en väg. Åtgärder som kan skada 
alléerna är förbjudna. Dispens från förbudet behöver sökas hos 
länsstyrelsen för åtgärder som kan skada de träd som bedöms 
omfattas av det generella biotopskyddet. Detta gäller även för 
befintliga fullvuxna alléträd i området idag.

Gasledningar  
Länsstyrelsen har fått ta del av synpunkter över remissen från 
Nordion Energi, där Swedegas AB ingår. Länsstyrelsen har noterat 
att högtrycksledning för energigas finns längs med Dag Hammar-
skjöldsleden. Det innebär att byggnationer påverkas av särskilda 
bestämmelser. Detta förutsätter att samråd behöver ske med dem i 
god tid inför boulevardens utformning och fortsatt detaljplanering. 
(yttrandet dt 4 juni 2021 bifogas i sin helhet)

Trafikkontorets bemötande av synpunkterna
Trafikkontoret delar Länsstyrelsens beskrivning av vikten av en 
samlad regional planering där flera aktörer tar ett gemensamt 
ansvar, för ett lyckat genomförande av en förändring av dagens 
trafikled till boulevard.

Frågan om de geotekniska förhållandena har funnits med i un-
derlaget till förslagen i åtgärdsvalsstudien och har påverkat val av 
tekniska principlösningar. Det behöver studeras ytterligare hur risk 
för vibrationer kan hanteras i kommande planeringssteg. Text om 
detta har tillförts rapporten.
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Frågan om vilket regn som är dimensionerande behöver fortsatt 
diskuteras. Nuvarande utgångspunkt för Göteborgs Stad är att 100 
års regn är dimensionerande men Länsstyrelsen lyfter att det kan 
vara aktuellt att ta höjd för ännu större regnmängder.

Rapporten har kompletterats med vikten av samordning och 
anpassning till etappindelning gällande masshantering.

Statens geotekniska institut
Statens geotekniska institut, 2021-06-23, meddelar att de uppfattar 
att de geotekniska förutsättningar som presenteras för boule-
varden främst är ett utdrag ur SGU:s jordartskarta med ett kort 
tillhörande textstycke (se Bilaga 13, kap 2.2 samt figur 5). För ökad 
tydlighet rekommenderar SGI att denna jordartskarta kompletteras 
med en markering av aktuellt område för Dag Hammarskjölds 
boulevard. SGI anser även att en mer utförlig beskrivning av de 
geotekniska förutsättningarna är nödvändig. I granskningshand-
lingen av FÖP framgår att inom ramen för förstudien som genom-
fördes inför arbetet med den fördjupade översiktsplanen utfördes 
en sammanställning av det geotekniska underlaget som fanns för 
området i direkt anslutning till Dag Hammarskjöldsleden. SGI kan 
inte se att tidigare geotekniskt material ur exempelvis förstudien 
presenteras som använt underlag till handlingen (se Slutrapport s 
5) och SGI rekommenderar att tillgänglig geoteknisk information 
inarbetas i ÅVS.

I handlingen framgår att boulevarden förläggs i huvudsak i samma 
läge som den befintliga Dag Hammarskjöldsleden. Söder om 
Flatåsmotet föreslår åtgärdsvalsstudien att boulevarden förskjuts 
något till ett mer östligt läge och den nya cirkulationsplats som 
föreslås vid Marklandsplatsen föreslås förläggas i ett något mer 
västligt läge jämfört med leden idag. Det är för SGI otydligt om 
markarbeten främst kommer utföras inom redan exploaterad mark, 
eller om det innebär ingrepp i naturmark eller bergskärningar. Det 
framgår inte heller i underlagen i vilken grad geotekniska förstärk-
ningsåtgärder bedöms nödvändiga samt ytterligare geotekniska 
frågeställningar som kan bli aktuella för projektet att hantera. Ur 
Bilaga 13, kap 2.2: ”I kostnadsuppskattningar har Ramböll tagit 
utgångspunkt i att befintlig vägunderbyggnad kan behållas för 
delar av sträckan, medan Trafikkontorets uppskattning utgår ifrån 
att mer om fattande grundläggnings- och pålningsarbeten kan 
behövas. Frågan behöver undersökas närmare i ett tidigt skede av 
kommande planering.” SGI instämmer i detta och rekommenderar 
ytterligare utredning av geotekniska förhållanden och förutsätt-
ningar som underlag för val av etappindelning och utbyggnads-
ordning.

Trafikkontorets bemötande av synpunkterna
Den tidigare geotekniska utredningen från förstudien har använts i 
föreliggande studie och påverkat till exempel val av principlösning 
för grundläggning av spårväg. Det har i sin tur gett konsekvenser 
för kostnadsbedömningen. Rapporten har kompletterats med 
avseende på detta så att det tydligt framgår att tidigare geoteknis-
ka utredningar har använts och vilka slutsatser som har dragits.

Trafikverket
Trafikverket, 2021-06-28, framhåller att de är väghållare för väg 
E6.20 Söder-Västerleden samt väg 158 (och anslutande trafikplat-
ser), som Dag Hammarskjöldsleden ansluter till i Järnbrottsmotet. 
Dessa vägar är utpekade som riksintressen för kommunikationer 
enligt Miljöbalken kap 3 § 8. 

Trafikverkets samlade bedömning är att ÅVS Dag Hammarskjölds 
boulevard är en väl genomförd studie som visar på ett möjligt 
framtidsscenario för en utbyggd FÖP Högsbo-Frölunda. Det finns 
dock fortfarande frågor som behöver besvaras. Anläggande av 
tillräckligt god kollektivtrafik behöver säkras och Trafikverket anser 
fortfarande att Staden bör visa hur planerna ska genomföras utan 
att kraftigt försämra framkomligheten på Söder- /Västerleden. 
Trafikverket kommer inom kort starta ÅVS Västerleden, Röda Sten – 
Järnbrottsmotet och bjuder in Staden till att delta i det arbetet. ÅVS 
Västerleden kommer att vara nära anknuten till ÅVS Dag Hammar-
skjölds boulevard. Trafikverket ser fram emot fortsatt samarbete i 
frågan.

Vidare lämnar Trafikverket följande synpunkter:

Trafikverket anser att åtgärdsvalsstudien är väl genomförd och 
redovisad på ett tydligt sätt som även förtydligar val gjorda i FÖP 
Högsbo-Frölunda. Det är en produkt som problematiserar och visar 
på vilka möjligheter som finns för omvandling av området men 
även visar på alternativa lösningar till vissa av de potentiella risker 
som finns. 

Trafikverket anser att kopplingen till avsiktsförklaringen för den 
framtida utvecklingen av området Högsbo-Frölunda, som teckna-
des mellan Göteborgs Stad, Trafikverket, Västra Götalandsregionen, 
Västtrafik och Länsstyrelsen, bör förtydligas. Avsiktsförklaringen 
tecknades inom ramen för den statliga utredningen Samordning 
för bostadsbyggande (Fi N 2017:08) och ger en bas för gemensamt 
fortsatt arbete med bland annat trafikfrågor i området. 

Som förslag på hur finansiering av åtgärderna som boulevarden 
innebär nämns medfinansiering från offentliga aktörer och even-
tuella stadsmiljöavtal. Trafikverket har i detta yttrande inte bedömt 
möjligheten till stadsmiljöavtal eller statlig medfinansiering då 
ingen formell ansökan har gjorts.

Järnväg 
I flera av de potentiella scenarion som redovisats har järnväg från 
Haga station i Västlänken, via reservat längs väg 158, till Kungs-
backa varit en förutsättning. Utredningen nämner att Staden måste 
vara drivande för genomförandet av detta. Trafikverket konstatera-
de i yttrande för FÖP Högsbo-Frölunda att Trafikverket inte har ett 
uppdrag att vidare utreda eller anlägga järnväg i denna sträckning 
och att Staden behöver arbeta och verka tillsammans med regi-
onen för de framtida behoven av kapacitetsstark kollektivtrafik i 
stråket. 

Studien visar på flera alternativa kombinationer av föreslagen järn-
väg och stadsbana vilka har olika konsekvenser för utbyggnads-
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möjligheterna. Trafikverket utgår från att bebyggelseplaneringen 
tar hänsyn till valt alternativ. 

I rapporten nämns även förslag till kommande anslutande järnvä-
gar till Västlänken. Linjedragningar genom Västlänken är i dagslä-
get inte beslutade men flera möjliga linjedragningar finns. I rap-
porten nämns att Hamnbanan och Bohusbanan i framtiden skulle 
kunna anslutas till Västlänken. Bohusbanan är redan från trafikstart 
av Västlänken ansluten till Olskroken vilket gör att det inte finns 
några tekniska hinder för att tåg ska trafikera från Bohusbanan till 
Västlänken. Lämpliga linjedragningar är inte beslutade i dagsläget. 
Hamnbanan har i dagsläget inga stationer för persontrafik och det 
finns inga planerade investeringar för att möjliggöra persontrafik 
idag. 

Målbild Koll2035 
Trafikverket noterar att åtgärdsvalsstudien föreslår vissa delavsteg 
från Målbild Koll2035. Bland annat väljs grön nivå av guidelines 
för stadsbana längs boulevarden då detta ger för stor påverkan på 
lokalt stadsliv. Trafikverket anser det är viktigt att helheten utvärde-
ras på systemnivå när val av avsteg från Målbild Koll2035. 

I riskanalysen tas det upp scenariot att metrobusskonceptet inte 
genomförs. Då största delen av metrobussystemet föreslås på stat-
ligt vägnät och frågan inte är utredd i detalj för Västerleden anser 
Trafikverket att det är värdefullt att alternativa scenarion förbereds. 
Trafikverket planerar utreda metrobuss på Västerleden i ÅVS Väster-
leden Röda Sten- Järnbrottsmotet, som planeras att startas under 
hösten 2021. Då utredningen inte är påbörjad har det inte visats 
hur metrobuss på Västerleden kan genomföras. På samma sätt är 
inte finansiering i dagsläget säkerställd. Trafikverket utgår från att 
det kommer kunna lösas men vet inte hur och därmed inte när 
införande kan göras, vilka eventuella avsteg från guidelines som 
kan krävas, hur attraktiv metrobuss blir på sträckan, med mera. 

Det framgår att kapaciteten för stadsbanan är utredd under förut-
sättning att metrobussen blir tillräckligt attraktiv. Det är däremot 
inte tydligt om det motsatta förhållandet skulle hända. Hur kan 
metrobuss påverkas om stadsbanan inte blir tillräckligt attraktiv? 

Påverkan på Västerleden 
Ett av de sätt som Trafikverket blir mest påverkade om planerna 
genomförs är påverkan på Västerleden genom överflyttning av 
trafik. Detta kan i förlängningen leda till ökade risker för köproble-
matik och trafiksäkerhetsrisker då Västerleden i dagsläget redan är 
kraftigt belastad. Trafikverket anser att det är positivt att staden har 
noterat risken och tydliggör att risken finns men vill trycka på att 
det är en fråga som aktivt behöver arbetas med även i fortsättning-
en. Trafikverket anser därför att fortsatta utredningar och samtal 
gällande frågan bör hållas, i enlighet med avsiktsförklaringen för 
den framtida utvecklingen av området Högsbo-Frölunda, som 
tidigare nämndes. 

Rapporten nämner att om trafikmängder som motsvarar håll-
barhetsscenariot uppnås kommer påverkan på Västerleden vara 
hanterbar. Trafikverket efterfrågar i det sammanhanget ett resone-

mang om vad kommunen kan göra för att uppnå hållbarhetsscena-
riot. 

Genom kommande ÅVS Västerleden kommer Trafikverket utreda 
möjlig kapacitet och dagens brister på Västerleden. Även möjlig 
utbyggnad av Metrobuss på Västerleden kommer utredas. Tra-
fikverket ser fram emot ett fortsatt samarbete i samband med ÅVS 
Västerleden.

Trafikkontorets bemötande av synpunkterna
Rapporten visar hur en rad övergripande åtgärder, som ligger 
utanför åtgärdsvalsstudiens mandat, behöver komma på plats för 
att minska de överflyttningseffekter som en boulevardisering kan 
medföra. Detta för att göra utvecklingen med boulevardomvand-
lingen möjlig. I det fortsatta planeringsarbetet menar trafikkonto-
ret att ett partsöverskridande regionalt utredningsarbete behövs 
där Trafikverket, Mölndals kommun, Kungsbacka kommun, VGR 
och Västtrafik deltar. En viktig input till det är Trafikverkets ÅVS för 
Västerleden, men det behövs också nämnda större regionala utred-
ningsarbete för att komma framåt med övergripande åtgärder som 
troligen inte kommer att rymmas i Trafikverkets ÅVS.

Trafikkontoret har i rapporten förtydligat kopplingen till avsiktsför-
klaringen för den framtida utvecklingen av området Högsbo-Frö-
lunda.

Om stadsbanan inte blir tillräckligt attraktiv bedömer trafikkontoret 
att det inte är metrobussen som påverkas i första hand. Detta 
då metrobussen i denna del av Storgöteborg sörjer för resan till 
målpunkter där det är mest rationellt att använda metrobussen. 
Att resa vidare med stadsbanan är i första hand för de som har 
målpunkter i närheten till boulevarden och omgivande stadsdelar. 
Det som kan hända är dock att boende i närheten av metrobus-
sens stationslägen i Järnbrott och Frölunda, i högre utsträckning 
än avsett använder metrobussen istället för stadsbana. Den mer 
troliga konsekvensen är dock för överflyttningen från bil till kollek-
tivtrafik, där en mindre attraktiv stadsbana riskerar innebära att den 
eftersträvade omfördelningen från bil till kollektivtrafik inte nås. I 
det sammanhanget är en effektiv bytespunkt mellan metrobuss 
och stadsbana vid Radiomotet en nyckelfråga.

Trafikverket efterfrågar vad kommunen kan göra för att uppnå 
Hållbarhetsscenariot och en beskrivning av det har utvecklats i rap-
porten. I korthet svarar kommunen för att bebyggelseplaneringen 
innebär en transporteffektiv samhällsplanering, där Trafikstrategin 
är vägledande. Inte minst är kommunens styrning av parkeringstal 
och dess betydelse för bilinnehavet en viktig åtgärd – då det slår 
igenom kraftigt i prognosen för Hållbarhetsscenariot. Kommunen 
svarar också för att bidra till genomförandet av Målbild Koll2035. 
En betydande del av effekterna i Hållbarhetsscenariot kommer från 
satsningar på kollektivtrafiken. Trafikkontoret försöker nu också 
lyfta behovet av andra satsningar på kollektivtrafik som får påver-
kan på resande från andra kommuner, vilket är nödvändigt för att 
nå hållbarhetsscenariots effekt. I den här delen av Storgöteborg är 
det i första hand utvecklingen av kollektivtrafik i stråket för väg 158 
som kan få stor effekt på resandet med kollektivtrafik och med bil.
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Västra Götalandsregionen (VGR) 
och Västtrafik
Västra Götalandsregionen (VGR) påtalar att Västtrafik har medver-
kat i framtagande av svaret och att deras synpunkter har arbetats in 
i remissyttrandet. 

VGR, 2021-07-02, framför att deras yttrande utgår från beslutade 
målbilder (såsom Trafikförsörjningsprogrammet, Målbild Koll2035 
och Målbild Tåg2035), vilka saknar finansiering både avseende 
trafikering och infrastruktur då de är just målbilder. VGR tydliggör 
att det krävs nära samverkan mellan berörda parter för att inves-
teringsbehov, bebyggelseutveckling och trafikering ska gå i takt. 
Processen kring Målbild Koll2035 och dess fyraåriga handlingspla-
ner är en grundstomme där VGR ser att sådana frågor kan hanteras. 

Vidare har VGR angett följande generella synpunkter:

VGR ser positivt på en boulevardisering av Dag Hammarskjölds led 
som ger möjligheter till en attraktiv stadsutveckling och potential 
för överflyttning till mer hållbara transportslag. Kollektivtrafiken 
behandlas ingående i handlingen och ligger till stor del som grund 
för de rekommendationer till fortsatt arbete och ställningstagan-
den som behöver göras. 

Målbild Koll2035 beskrivs ingående och åtgärdsförslaget för 
boulevarden tar tydligt avstamp både i målbilden och Göteborgs 
stads trafikstrategi vilket också bör ses som en nödvändighet för 
att åstadkomma ett förändrat transportbeteende som utgör en 
väsentlig del av ambitionen för områdets omvandling. 

Vidare håller VGR med om att Målbild Koll2035 behöver realiseras 
fullt ut för att området ska kunna utvecklas enligt stadens ambi-
tioner. Det vill säga metrobussystem på Söderleden/Västerleden, 
stadsbana längs Frölundabanan och Dag Hammarskiölds Boule-
vard samt därtill kompletterande områdestrafik. VGR saknar dock 
en tydlig tidslinje för när olika åtgärder i kollektivtrafiksystemet 
behöver vara på plats för att matcha med önskad utbyggnadstakt. 
Med en bättre överblick kan åtgärder prioriteras i rätt ordning 
för att få till den viktiga samordningen mellan kollektivtrafik och 
stadsutveckling.

VGR ser att det mellankommunala och delregionala perspektivet 
belyses till viss del men att det gärna kan kompletteras. Resone-
mangen kan fördjupas vad gäller etappvis utbyggnad av stadsbana 
(påverkan på restider) samt alternativet om metrobuss inte blir 
verklighet inom den tidsramen som åtgärdsvalsstudien förutsätter. 

För att etablera god kollektivtrafik i nya stråk behövs ett dubbel-
riktat resande, dvs med både boende och verksamheter ”i bägge 
riktningar”. VGR menar att detta perspektiv inte framhålls så tydligt 
då den föreslagna stadsutvecklingen främst är inriktad på bostäder. 

VGR framhåller också att det är angeläget att säkerställa depåka-
pacitet för busstrafiken i stråket, där depå Radiomasten fyller en 
central funktion. Vidare behöver tillskapande av förarfaciliteter vid 
vändslingor/ändhållplatser beaktas i det fortsatta arbetet. 

Spårväg och Stadsbana 
VGR delar utredningens slutsats att Allélänken och successiv över-
gång till 45 m spårvagnar är viktiga förutsättningar för stadsutveck-
ling och etablering av stadsbana längs Dag Hammarskjölds led. 

Att rapporten tydligt hänvisar till begränsningar i kollektivtrafiksys-
temet för spårvägen i innerstaden, ser VGR som problematiskt. Den 
kapacitetsbriststudie som parterna gemensamt har låtit genomföra 
visar att det finns möjliga åtgärder som kan vidtas för att minska 
belastningen på spårvägssystemet. Studien utgör ett viktigt under-
lag till kommande linjenätsutredning för spårväg och stadsbana. 
Det är först när linjenätsutredningen är genomförd som faktiska 
begräsningar och flaskhalsar i spårvägsnätet kan klargöras. 

VGR påtalar att ÅVS-rapporten har kompletterats med utredningar 
vad gäller guidelines för stadsbana enligt grön standard, efter 
Västtrafiks önskemål. VGR uppskattar att rapporten har tydliggjort 
kopplingen mellan ambitionerna i målbild Koll2035 och det faktis-
ka utformningsförslaget (avsteg, systemfrågor mm). VGR vill dock 
fortsatt framföra att minsta möjliga avsteg från grön nivå behöver 
eftersträvas. Att minimera antalet plankorsningar är ett exempel 
som kan behöva ses över i det fortsatta arbetet. Det är också av 
stor vikt att korsningar och passager signalregleras för spårvägens 
prioritet. 

VGR menar att det inte är i linje med den avsiktsförklaring som 
tecknats (mellan Västtrafik, VGR, Göteborgs Stad, Trafikverket och 
länsstyrelsen i december 2020) avseende Högsbo-Frölunda att inte 
ta höjd för grön nivå vid nybyggnation enligt målbildens guideli-
nes. 

Frölundabanan behöver bibehålla en god standard och framkom-
lighet i framtiden. VGR ser därför gärna att man gör en översyn av 
antal hållplatsstopp för att se om restidskvoterna kan minskas och 
således attraktiviteten öka. Goda kvaliteter på banan idag som 
planskildheter ska behållas. 

VGR är fortsatt positiva till en flytt norrut av Botaniska trädgårdens 
hållplats och menar att hållplatserna för spårvägen generellt bör 
placeras parallellt i första hand och inte förskjutet för att skapa en 
ökad tydlighet för resenärerna.

Järnväg 
Järnväg längs väg 158 finns inte med i Målbild Tåg2035 men om-
nämns som en möjlighet i utblicken mot 2050 i Målbild Koll2035. 
VGR menar att ett eventuellt behov av en framtida järnvägsförbin-
delse längs väg 158 kan klargöras först efter genomförda linjenäts-
utredningar för stadsbana, spårväg och metrobuss enligt Målbild 
Koll2035.

Behoven av åtgärder i järnvägsinfrastrukturen i Västra Götaland 
är stora och VGR har tillsammans med kommunalförbunden en 
prioriteringsordning gällande behoven av infrastruktursatsningar 
från den nationella planen. VGR ser att en framtida järnvägsutbygg-
nad längs väg 158 sannolikt förutsätter alternativ finansiering för 
att genomföras och därför troligen ligger mycket långt fram i tiden. 
VGR menar att en förlängning av stadsbanan söder om Söderleden 
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därmed inte bör avfärdas redan nu för att möjliggöra en framtida 
järnväg i samma reservat. 

Bytespunkter 
VGR ser behovet av en fördjupad diskussion kring utpekade bytes-
punkter mellan parterna. VGR menar att Järnbrott är en komplex 
men systemviktig bytespunkt. När framtida metrobuss är på plats 
längs Söderleden är det angeläget att skapa en sammanhållen och 
attraktiv bytespunkt i anslutning till stadsbanans ändhållplats, där 
den skissade lösningen i närheten av Kobbegårdsbron bedöms har 
potential. Det är viktigt att redan nu fundera kring hur man utfor-
mar en framtida bytespunkt mellan stadsbana och metrobuss. 

VGR ser att även Marklandsgatans roll som framtida bytespunkt 
behöver diskuteras vidare. Idag är det en viktig plats för byten, men 
VGR menar att en annan linjeföring och funktion skulle möjliggöra 
att bytena kunde fördelas på andra platser i systemet såsom Järn-
brott, Marconiplatsen och Linnéplatsen. Med en sådan inriktning 
kunde stadsbanan med fördel placeras i själva leden istället för att 
vika av in till Marklandsgatan. Om en sådan lösning ska vara möjlig 
bör höjd tas, vad gäller tillkommande exploatering, för hållplatslä-
gen ute i leden i höjd med Marklandsgatan. Oavsett Marklands-
gatans framtid behöver befintliga funktioner säkerställas innan en 
förändrad användning (d.v.s. reglerplatser för buss, förarfaciliteter 
m.m. behöver ersättas på annan plats).

Trafikkontorets bemötande av synpunkterna
Trafikkontoret instämmer i att tidslinjen för områdets utveckling 
behöver göras tydlig likt VGR uttrycker det. Det arbetet hänger helt 
samman med stadens utbyggnadsplanering och prioritering av 
utbyggnadsområden i tid. Arbetet med utbyggnadsplaneringen tar 
vid efter arbetet med ny översiktsplan och först då kommer den här 
tidslinjen att vara möjlig att redovisa.

Trafikkontoret ser att det finns åtgärder som kan reducera belast-
ningen i spårvägsnätet utifrån den genomförda kapacitetsutred-
ningen. Samtidigt finns det ett tak för mängden trafik som är möjlig 
i relation till andra trafikslag och den slutsatsen har inte ändrats i 
och med den nya utredningen. Den slutsatsen har åtgärdsvalsstu-
dien som utgångspunkt för en robust planering för spårvägen och i 
förlängningen naturligtvis bebyggelseplaneringen inom översikts-
planens fördjupning för Högsbo-Frölunda.

VGR efterfrågar en planering där minsta möjliga avsteg från ”grön 
nivå” eftersträvas. Trafikkontorets bedömning är att presenterat 
boulevardförslag innebär minsta möjliga avsteg från grön nivå i 
guidelines, i en avvägning med att också möta målbilden om en 
stadsutveckling enligt översiktsplanen. Det finns dock utrymme 
i den fortsatta planeringen att se vilken justermån som finns 
avseende guidelines, i antal passager och korsningar, som kan vara 
möjlig ur både ett stadsutvecklings- och kollektivtrafikperspektiv. 
Hållplatsen mellan Marconiplatsen och Järnbrott är en del av den 
justermånen.

VGR lyfter också fram att det inte är i linje med den avsiktsförkla-
ring som har tecknats mellan parterna avseende utvecklingen av 
området Högsbo-Frölunda, att inte ta höjd för grön nivå (enligt 
målbildens guidelines) vid nybyggnation. 

Trafikkontoret bedömer att åtgärdsvalsstudien har tagit höjd för 
grön nivå enligt guidelines. Trafikkontoret har gjort det genom 
att eftersträva god kvalitet genom att nå grön nivå, för flera av de 
guidelines parametrar som avser infrastrukturen, på merparten av 
sträckan. De har varit utgångspunkt för planeringen och har till ex-
empel spelat stor roll för den, för restiden, kanske mest avgörande 
frågan om antalet hållplatsstopp och avstånd mellan hållplatserna. 
Avsiktsförklaringen omfattar också frågan om stadsutveckling 
enligt översiktsplaneuppdraget för området, vilket planeringen för 
spårvägen också måste ta som utgångspunkt.

Trafikkontoret ser att efterfrågan på spårvägstrafik kommer att öka 
på Frölundabanan som ett resultat av planeringen som samman-
fattas i översiktsplanens fördjupning för Högsbo-Frölunda. Trafik-
kontoret instämmer i VGR:s slutsats om att befintliga planskildheter 
behöver behållas. Antalet hållplatser är, till skillnad från planering-
en längs boulevarden svårare att förändra, då det finns en befintlig 
bebyggelsestruktur som tagit sin utgångspunkt i hållplatsernas 
läge och antal.

Angående förskjutna/saxade hållplatser ser trafikkontoret att dessa 
skapar bättre trafiksäkerhet och mindre skadade i systemet. Detta 
är en av många säkerhetsåtgärder som framkommit efter analys av 
t.ex. dödsolyckor kopplat till spårvägssystemet i Göteborg. Främst 
handlar det om att förare ska upptäcka utspringande personer 
bakom vagnar. Sammantaget ser trafikkontoret att vår planerings-
inriktning är att planera för förskjutna hållplatslägen så långt det är 
möjligt, även om platsspecifika förutsättningar i vissa fall kan leda 
till en annan lösning.

Trafikkontoret delar uppfattningen att frågan om järnväg behöver 
studeras ytterligare och nämnda underlag arbetas fram. Samtidigt 
visar Trafikverkets studie för väg 158 samt deras utredning om 
Pendeltåg i kollektivtrafiksreservatet, att behovet av en järnvägs-
koppling söderut behövs. Trafikkontoret vill omgående arbeta 
vidare med frågan och Göteborgs Stad kommer söka samverkan 
med VGR i frågan.

Göteborg Stads planering bygger på att Marklandsgatan är en fort-
satt viktig bytespunkt och tyngdpunkt och att den behöver utveck-
las för att fungera bättra som samlande punkt i kollektivtrafiken 
och i denna del av staden. Marklandsgatan är också utpekad som 
tyngdpunkt i Målbild Koll2035. En linjeföring med spårväg längs 
ledens befintliga sträckning skulle komma långt ifrån den samlade 
bebyggelsen. Kring ett sådant läge för spårväg och hållplats är 
begränsningarna för stora för en bra stadsutveckling. Att låta Dag 
Hammarskjöldstadens stadsbana vika av in mot Marklandsgatan 
skapar en robusthet som också gör att störningar kan hanteras 
bättre och mer skyndsamt.  Särskilt då det ligger tre vändslingor i 
nära anslutning som kan säkerställa trafikeringen av spårvagn och 
minimera behov för till exempel bussersättning.
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Fotograf: Frida Winter

Kommuner
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Inkomna synpunkter har sammanfattats nedan. 
Synpunkterna finns att tillgå i sin helhet på 
trafikkontoret.

Kungsbacka kommun
Kungsbacka kommun, 2021-06-28, menar att åtgärdsvalsstudien 
för Dag Hammarskjölds boulevard är väl genomarbetad och tydligt 
presenterad. I ÅVS:en nämns en eventuell framtida utveckling 
av järnvägen mellan Station Haga och Kungsbacka via väg 158. I 
Hallands infrastrukturplan pekas stråket väg 158 ut som ett mycket 
starkt kollektivtrafikstråk, vilket även bekräftas i framtagna ÅVS:er 
och utredningar. Kungsbacka kommun vill därför framhålla att det 
är av stor vikt att en framtida utveckling inte förhindras av förslaget 
till åvs.

Kungsbacka kommun vill även lyfta vikten av att det även efter 
en omvandling till boulevard kommer att erbjudas Kungsbackas 
invånare en attraktiv kollektivtrafik (tidseffektiv, hög turtäthet och 
få/inga byten) mellan Kungsbacka och Göteborg.

Trafikkontorets bemötande av synpunkterna
Det är trafikkontorets ambition att en utveckling av boulevard, 
spårväg och en eventuellt kommande järnväg ska bidra till en 
utvecklad kollektivtrafik även från Kungsbacka. Resandet i stråket 
för väg 158 och det regionala perspektivet, har varit en central 
utgångspunkt under hela utredningsarbetet.

Mölndals stad
Mölndals stad, 2021-06-17, menar att åtgärdsvalsstudien på ett 
föredömligt sätt beskriver de olika konsekvenser som uppkommer 
gällande stadsutveckling och boulevardisering och skapar en god 
förståelse för komplexiteten. 

I samrådshandlingen för den fördjupade översiktsplanen för 
Högsbo-Frölunda-Dag Hammarskjöldsleden presenterades olika 
scenarier för utveckling av området. Dessa scenarier yttrade sig 
Mölndals stad över och skickade med de förutsättningar som 
staden arbetar utifrån. Granskningshandlingen har utvecklats 
och fördjupats i många avseenden, likväl som synpunkter delvis 
omhändertagits i åtgärdsvalsstudien. Dock saknas fortfarande 
förtydliganden för vissa frågor. 

Mölndals stad saknar ett förtydligande över hur de nya lokalvägs-
kopplingarna, i sydöstra delen av utredningsområdet, ska genom-
föras och få för funktion. 

En tydlig analys, som visar att åtgärdsförslagen inte påverkar den 
överenskommelse som städerna ingått med Trafikverket och 
Västtrafik negativt, saknas. Det är viktigt att utreda konsekvenserna 
för att inte skapa en högre belastning än vad överenskommelsen 
medger. 

Boulevardisering skapar goda förutsättningar för ett hållbart 
resande och leder, vid lyckade utfall, i stor utsträckning till en 
överflyttning från bil till kollektivtrafik, gång och cykel. Boulevardi-
sering innebär dock också att en del av dagens trafik väljer andra 
färdvägar, något som studien analyserat översiktligt. De stora 
trafikalstringarna till följd av denna stadsutveckling kan ses ske 
längs Västerleden, men en del av denna trafikalstring prognostice-
ras även till att nyttja Jolengatan, Bifrostgatan och Toltorpsgatan 
i Mölndals stad - något som inte alls diskuteras vidare i studien. 
Toltorpsgatan är redan idag relativt belastad och väntas få en 
ökad trafik i framtiden, bland annat genom den Citybusslinje som 
pekas ut i Målbild Koll2035. Därför är det viktigt att Göteborgs stad 
utreder bakgrundsfaktorerna till detta och dess konsekvenser, samt 
att Göteborgs stad och Mölndals stad kan föra en dialog om hur 
dessa effekter kan hanteras, eller undvikas, för en god framkomlig-
het även framåt. 

Åtgärdsvalsstudien beskriver tydligt konsekvenserna för hur 
trafikflödena på Västerleden påverkas, medan Söderleden lämnas 
tämligen okommenterad. I studien skrivs att ”En överflyttning 
av genomfartstrafik (med centrala Göteborg som målpunkt) till 
framför allt Västerleden, behöver hanteras med åtgärder så att 
framkomligheten på trafiklederna fortsatt når målsättningar om 
framkomlighet och dess funktion för både nationella, regionala 
och stadenövergripande flöden.” Mölndals stad önskar tydligare 
beskrivning av boulevardiseringens effekter på Söderleden och 
hur de ämnas hanteras, förslagsvis med liknande hantering som 
Västerleden. 

Metrobussens varande är oklart och har därför endast översiktligt 
analyserats, och därför inte funnits med som en planeringsförut-
sättning. Mölndals stad tycker att det är positivt att ambitionen 
finns att skapa förutsättningar för ett sammanhållet och tryggt 
kollektivtrafiksystem, där ett eventuellt metrobussystem kan kom-
bineras med övrig kollektivtrafik i området. Dock ser Mölndals stad 
en risk i att om en framtida metrobusstation placeras i Radiomotet 
så försvinner delar av den funktion metrobussen planeras fylla. 
Detta då utgångspunkten i Målbild Koll2035 är att Metrobuss ska 
erbjuda snabba resor på tvären och in till centrum, genom att följa 
infartsleder och mellanstadsringen, samt att stationslägen placeras 
i direkt anslutning till leden. Fortsatt utredning kring placering av 
hållplats för södra delen av boulevarden samt metrobusstation 
bör därför göras, förslagsvis i närheten till Kobbegårdsbron eller 
närmre Järnbrottsmotet. En dialog med Trafikverket och Västra 
Götalandsregionen är nödvändig.

Trafikkontorets bemötande av synpunkterna
De trafikanalyser som har genomförts visar på en överflyttning 
av trafik till i första hand Västerleden samt i viss utsträckning även 
till gator i Mölndals kommun. Rapporten har kompletterats med 
avseende på en beskrivning av dessa effekter i Mölndals kommun 
samt för Söderleden. Rapporten visar hur en rad övergripande 
åtgärder, som ligger utanför åtgärdsvalsstudiens mandat, behöver 
komma på plats för att minska de här överflyttningseffekterna 
och göra utvecklingen med boulevardomvandlingen möjlig. I det 
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fortsatta planeringsarbetet är det trafikkontorets mening att ett 
partsöverskridande utredningsarbete behövs, där Trafikverket, 
Mölndals Stad, Kungsbacka kommun, VGR och Västtrafik deltar.

Det förtydligande avseende lokalvägskopplingar som efterlyses, 
avser kopplingar som ligger utanför åtgärdsvalsstudiens utred-
ningsområde men som ryms inom översiktsplanens fördjupning. 
Trafikkontoret hänvisar återkoppling på den här frågan till det 
arbetet.

Trafikkontoret instämmer i behovet av en fördjupad studie av 
lokaliseringen för metrobusstation(erna).

Fotograf: Frida Winter

Sakägare
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Inkommen synpunkt har sammanfattats nedan. 
Synpunkten finns att tillgå i sin helhet på 
trafikkontoret.

Swedegas, Nordion Energi AB
Swedegas, Nordion Energi AB, 2021-06-09, påtalar att de har en 
högtrycksledning för energigas längs med Dag Hammarskjölds-
leden vilket innebär att byggnation påverkas av särskilda bestäm-
melser. Högtrycksledningar är kostsamma att flytta eller ändra i 
läge och de önskar mot bakgrund av detta att ledningarna ligger 
kvar på befintlig plats. 

Högtrycksledningar av det här slaget omgärdas av MSBFS (Myndig-
heten för samhällsskydd och beredskaps författningssamling) som 
handläggs av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. 

Gasledningens zonklasstillhörighet i det aktuella området är zon D. 
Zon D är (enl MSBFS 3 kap. 3 §) ett område där flertalet byggnader 
inom varje zonklassningsenhet i området har fyra eller flera våning-
ar ovan mark. 

Minsta tillåtna avstånd från ledning i mark till byggnad eller till 
närmaste gräns för område med förväntade grävningsaktiviteter 
skall det vara minst 16 meter (enligt MSBFS 4 kap. 3 §). 

Swedegas, Nordion Energi AB önskar fortsatt samråd i samband 
med planering av Dag Hammarskjöld boulevard för att tillsammans 
med Göteborgs stad hitta lösningar som medför så liten påverkan 
som möjligt för alla parter.

Trafikkontorets bemötande av synpunkterna
Trafikkontoret instämmer i bolagets önskan om ett fortsatt samråd 
vid utveckling av området. Gasledningen är en viktig planerings-
förutsättning för framförallt stadsutvecklingen väster om boulevar-
den.

 

Weum Gas AB 
+46 (0)12 34 56 78  
weum.se  

 Bifogad illustration från Swedegas Nordion 
Energi AB:s remissvar.

Fotograf: Lo Birgersson

Övriga
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Inkomna synpunkter har sammanfattats nedan. 
Synpunkterna finns att tillgå i sin helhet på 
trafikkontoret.g

Privatperson
Privatperson, 2021-05-18 samt kompletteringar 2021-05-21 och 
2021-06-18, sammanfattar sina synpunkter om en lämplig etappin-
delning på följande sätt:

1. Flytta på sikt tillbaka hållplats Botaniska till nuvarande läge, 
där det då kompletteras med förbigångsspår för att möjliggö-
ra att vissa vagnar kan passera utan att stanna.

2. Ersätt föreslagna spår i Marconigatan med spår i A Odhners 
gata, öster om Marconimotet.

3. Skapa ett reservat för en ev. järnväg från Västlänkens Station 
Haga mot Järnbrott och vidare söderut, möjligt att trafikeras 
på sträckan Järnbrott – Hovås som stadsbana i en första fas.

Privatpersonen ser att det är en klart begränsande faktor för spår-
vägskapaciteten på sträckan från Marklandsgatan till Annedals-
motet att flytta Botaniska trädgårdens hållplats till ett läge (i plan) 
längre norrut som ”ett grönt startskott”, enligt ÅVS-ens rekommen-
dation. Av denna anledning föreslås att hållplatsen på sikt återgår 
till nuvarande planskilda läge, men då kompletterad med extra 
yttre parallella spår som normalt trafikeras av bara en linje, medan 
övriga linjer passerar på mittspåren. En flyttning av hållplatsen 
norrut skulle då bara vara tillfällig och det är viktigt att plats för den 
nya större hållplatsen reserveras vid ombyggnad av området.

Vidare konstaterar privatpersonen att utredningen föreslår en ny 
spårvägssträckning längs Marconigatan i etapp 2, för att öka kapa-
citeten längs DH-boulevarden norr om A Odhners gata och under-
lätta en etappindelning. Sträckan ingår inte i Målbild Koll2035. Hen 
ser att en ökad förtätning av bebyggelsen längs Frölundabanan 
gör att nuvarande kapacitet på den banan bör behållas. Istället ska 
dessa medel användas till att bygga spårväg från Marconimotet 
österut ca 500 m i A Odhners gata för att betjäna nya Östra Högsbo, 
där det redan är på gång att bygga nya bostäder. Utbyggnad av 
denna spårväg bör ske samtidigt härmed, planerad i etapper fram 
till 2029 (Detaljplan 2019 Olof Asklunds gata). Sträckan trafikeras 
som normal spårväg förslagsvis genom att lägga om linje 2 från 
Marklandsgatan och innebär då ingen ökad belastning på nätet 
mot centrum. 

I takt med fortsatt exploatering av Östra Högsbo dras denna 
spårväg därefter rakt söderut genom framtida ny bebyggelse ned 
till Köpcentrum 421 vid Otto Elanders gata och kan där ansluta till 
en eventuell framtida spårväg Mölndal – Järnbrott – Frölunda. 

I etapp 3 dras stadsbanan från Marconimotet vidare söderut 
till Järnbrott, eventuellt med en ytterligare hållplats vid Gustaf 
Melins gata. Avlastningen från ovanstående spårvägslinje gör att 

stadsbanan får större kapacitet att ta hand om bussresenärer vid 
Järnbrott och också att den därefter i en etapp 4 kan förlängas mot 
Askim och Hovås. Möjlighet finns också att i rusningstrafik förlänga 
spårvägslinje 3 från Marklandsgatan till Järnbrott.

Till dess att spårväg byggts ut till Järnbrott och dessutom s k 
metrobussar införts längs Söder/Västerleden så bör expressbussar 
söderifrån gå till Marklandsgatan och tillfälliga bussfiler dit bör 
därför finnas under byggtiden. Eventuellt kan en tillfällig byteshåll-
plats anläggas vid Marconimotet när spårvägen till Östra Högsbo 
tas i bruk.

Utbyggnaden av ovanstående etapp 2 och 3 är inte beroende av 
huruvida järnväg skall byggas ut Station Haga – Sahlgrenska - Järn-
brott/Frölunda – Kungsbacka, som i sin norra del torde byggas helt 
i tunnel. Det är tveksamt om det skall satsas på en sådan järnväg, 
inte minst för att det finns betydande risk att den inte kommer att 
kunna genomföras på flera decennier. Ett järnvägsreservat längs 
väg 158 skulle kunna användas för stadsbana från Järnbrott till 
Hovås till dess att ombyggnad till järnväg eventuellt görs. I princip 
verkar det finnas två huvudlösningar, antingen via Kaverös och 
Frölunda eller via DH-leden. Hela projektet lär dock inte kunna 
förverkligas förrän bortåt 2050. Personen vill visa på möjligheten 
att redan dessförinnan starta trafik på sträckan Marklandsgatan 
– Järnbrott – Nya Hovås som stadsbana i ett reservat, som senare 
konverteras till järnväg.

En förlängning av planerad stadsbana från Järnbrott (Radiomotet) 
till Askim och Hovås har delvis ifrågasatts p g a bristande kapacitet. 
Den hittills föreslagna stadsbanan från Marklandsgatan till Järn-
brott liknar också mer en vanlig spårväg med plankorsningar och 
förhållandevis låg hastighet. Privatpersonen föreslår därför följan-
de, vilket hen menar talar för att valet av järnvägssträckning blir via 
Dag Hammarskjöldsleden:

I Trafikverkets utredning 2020 finns ett alternativ Grön via DH-leden 
(avsnitt 8.3.2). Jag föreslår att detta alternativ med en betongtun-
nel under DH-boulevarden väljs, precis som tidigare visats i en 
FÖP-illustration. Tunneln byggs från söder om Marklandsgatan till 
strax norr om Radiomotet med s k cut-and-cover-metod redan i 
samband med DH-projektets start men ansluts i norr temporärt 
till hållplats Marklandsgatan för att utnyttjas som kapacitetsstark 
stadsbana fram till dess att järnvägen blir färdig från Haga och 
Sahlgrenska. Inga hållplatser anläggs i denna tunnel, utan i stället 
trafikeras nya DH-boulevard-området av en separat spårväg i 
boulevarden i enlighet med förslaget i ÅVS, men bara på sträckan 
Marklandsgatan – Tunnlandsgatan/Flatåsmotet – Marconimotet, 
där denna lokalspårväg svänger österut i A Odhners gata och slutar 
i en vändslinga efter drygt 500 m, för att betjäna den nya stadsdel 
som inom kort där uppförs. 

Den nya stadsbanan kan efter Radiomotet fortsätta i järnvägsre-
servatet till Nya Hovås, som då får en attraktiv förbindelse mot 
centrum, både snabb och kapacitetsstark.

Privatpersonen bifogar också skisser som illustrerar ovanstående 
resonemang. Dessa finns att tillgå i sin helhet på trafikkontoret.
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Trafikkontorets bemötande av synpunkterna
Trafikkontorets bedömning är att hållplats Botaniska trädgården 
kan hantera framtida turtäthet med ett hållplatsläge. Den nya 
placeringen avser att skapa flera nyttor, både för kollektivtrafikrese-
närer och besökande till Slottsskogen och Botaniska trädgården.

En spårväg till Mölndal har diskuterats men lagts åt sidan i denna 
utredning. Mölndals kommun har inte en planeringsberedskap för 
detta. På samma sträcka ska också Metrobuss möta resbehoven 
vilket minskar nyttan av en då parallell spårväg. 

Förslaget omöjliggör inte en förlängning av stadsbanan söder om 
Järnbrott men det finns en konkurrens om utrymme med en kom-
mande järnväg längs väg 158 som är problematisk. En förlängning 
kräver också en högre kapacitet, som begränsningar i centrum gör 
utmanande att tillskapa.

Privatperson
Privatperson, 2021-06-18, för ett resonemang om stadsomvand-
lingen längs Dag Hammarskjöldsleden och hur den påverkar 
förutsättningarna för cykeltrafik. Personens slutsats är att god 
framkomlighet på Dag Hammarskjölds pendlingscykelbana spelar 
stor roll för klimat och för allas hälsa och att det finns många sätt 
att åstadkomma det, i synnerhet i stadsutvecklingsskedet. Först 
och främst gäller det att inse att pendlingscykling faktiskt är viktig 
och att man därför inte får skapa hinder genom sorglös nedpriori-
tering eller genom att tänka att ”det där fixar nån sen”. Det handlar 
inte om ett patetiskt särintresse för cykling, utan om att möjliggöra 
ett hållbart Göteborg.

Personen vidareutvecklar sitt resonemang och framhåller att det är 
utmärkt att utveckla en mer sammanhängande stadsbebyggelse 
i ledens närområde och framhåller att det har fördelar ur flera 
synvinklar (bl.a. klimat, buller, luftföroreningar, vardagsavstånd, 
barriärer och barnvänlighet), men undrar hur det kan göras utan att 
undvika att det förstör för lång cykelpendling. 

Personen framhåller att cykling påverkas både positivt och negativt 
av en boulevardisering och att det gäller att undvika de negativa 
faktorerna så mycket som möjligt. Flera positiva effekter för cykel-
utvecklingen framhålls, bl.a. att ny blandstad i anslutning till inner-
staden kan erbjuda korta avstånd för fler. Korta avstånd innebär att 
fler kan cykla och att övriga i större utsträckning kan resa kollektivt 
istället för med bil. För dem finns alltid möjligheten att börja cykla 
senare, när livsbetingelser ändras eller viljan ökar. Och andra i 
samma hushåll kan välja att cykla även om man själv inte gör det. 
Att Dag Hammarskjöldsleden omvandlas från en farlig barriär till 
en boulevard med långsammare trafik ökar de boendes möjlighet 
att cykla fritt inom området. Det gynnar barns cykling, vilket är en 
förutsättning för mindre bilskjutsande till skolor, och det kan göra 
cykel till ett mera självklart val. Det finns ett tydligt underskott på 
vardagsmotion och ett överskott på buller och partiklar i luften. 
Cykling motverkar alla dessa problem.

Negativa effekter som förs fram är bl.a. risken för att de som redan 
idag cykelpendlar längre sträckor kommer att hindras av uppre-
pade stopp som tar kraft och bryter ner flytet längs boulevarden. 
Samtidigt blir den allt mer utbyggda kollektivtrafiken en växande 
lockelse för dem som hittills cyklat, och även för de nyinflyttade 
som ska välja sina nya resmönster. En pendlare som väljer cykeln 
från Brottkärr är klimatmässigt värd dubbelt så mycket som en från 
Högsbo om de har Göteborgs centrum som mål. Och centrum är ju 
en stadsdel som nästan bara består av arbetsplatser, helt beroende 
av pendling utifrån. Därför är de långa cykelvägarna så viktiga att 
vårda och utveckla. Väljer man kollektivtrafik tappar man dessutom 
ett incitament att ha korta avstånd. Då kan lockelser efter andra 
fördelar ta överhanden så att man flyttar längre ut. Det ger större 
och mer motoriserade vardagsavstånd. Därute kommer även bilen 
att bli viktigare.

Att undvika de negativa effekterna handlar inte om ett särintresse 
för cykling utan om att möjliggöra ett hållbart Göteborg, menar 
privatpersonen. Personen beskriver olika trafikslags klimatpåverkan 
och betonar att om Göteborg ska klara sitt antagna 1,5-graders-
mål måste både bästa möjliga transportsätt användas och korta 
vardagsavstånd finnas. Att tulla på ett av dessa kan ge betydligt 
större klimatpåverkan från vårt resande, för att inte tala om vad 
det innebär om vi tullar på både transportsätt och vardagsavstånd 
samtidigt. Därför ser hen att det är så viktigt att detta område 
stadsomvandlas, men också att cykelns framkomlighet värnas på 
allvar. Personen betonar att pendlingscyklandets förutsättningar 
behöver värnas och inte enbart kollektivtrafikens, för att få så 
många som möjligt att vilja cykla. Samtidigt behöver kollektivtra-
fiken vara så bra att så få som möjligt väljer bilen. Personen påtalar 
att varken cykel eller kollektivtrafik är (fullt ut) klimatneutrala och 
att de som faktiskt måste resa mer belastande är beroende av att 
andra reser maximalt klimatsmart om det hela ska ha en chans att 
gå ihop. 

Personen gör en tydlig åtskillnad på lokala och kommunala/
närregionala cykelresor och ser att den stora vinsten för klimat och 
hälsa ligger i vardagscykling i milperspektiv istället för motoriserat 
resande. Hen ser behovet av strategiskt valda leder där cykling ges 
riktigt god framkomlighet och att Dag Hammarskjöldsleden är ett 
strålande exempel på en sådan. Flera exempel på sätt att ge god 
framkomlighet nämns, däribland planskildhet, signalprioritet (med 
grön våg i åtminstone förhärskande pendlingsriktning). Hen näm-
ner också att frånvaron av signalreglering men att ge cykel prioritet 
är ett enkelt men ofta väldigt effektivt sätt, eller att ge dem rött 
bara kortare perioder medan tillräckligt mycket trafik har behov att 
korsa. Personen anser att trafiksignaler på strategiska leder behöver 
bli betydligt smartare än de är idag, efter att ha gjort egna studier 
av trafiksignalernas effekter på cyklisters och fotgängares fram-
komlighet i Nya Allén. Personen är tydlig med att hen värderar god 
framkomlighet högre än kortare avstånd och att framkomligheten 
har mycket stor betydelse för hur många som väljer att cykla istället 
för att tredubbla sin klimatpåverkan genom att åka kollektivt.

Personen ger också exempel på hur hen ser att konfliktrisken mel-
lan gående och cyklister vid korsningspunkter kan minskas genom 
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åtgärder i den fysiska utformningen. Hen menar att ett bra samspel 
mellan gående och cyklister kräver att de gående tydligt ser var 
cykelbanan går – och att det är en cykelbana och inget annat. Det 
måste bli uppenbart var pendlingscykelbanan går, längs hela dess 
sträckning, inte bara i vissa punkter. Om den utmärker sig blir den 
också lätt för gående att se och känna igen, vilket är nödvändigt för 
att samspelet och interaktionen ska fungera smidigt.

Trafikkontorets bemötande av synpunkterna
Trafikkontoret ser betydelsen av en god framkomlighet på det här, 
ur ett pendlingsperspektiv viktiga, stråket och instämmer i vikten 
av att verka för fortsatt god framkomlighet vid en boulevardom-
vandling.

Pendlingscykelbanan är knappt 5 km och tar idag cirka 10-15 minu-
ter att cykla beroende på hastighet. Med boulevard på delsträckan 
Linnéplatsen – Marklandsgatan är framkomligheten opåverkad 
eller något förbättrad. Med boulevard på delsträckan Marklands-
gatan – Radiomotet tillkommer ett flertal korsningar där cykel kan 
komma att regleras med signal. Det tillkommer också ett flertal 
korsningar (höger in–höger ut) med vägtrafik där cykel har företrä-
de. På den här delsträckan kan restiden öka med 2-3 minuter. 

Föreslagen principutformning prioriterar cyklister på pendlingscy-
kelbanan i de korsningar som inte är signalreglerade. Möjligheten 
att prioritera cyklister på pendlingscykelbanan även i signalregle-
rade korsningar bör som hen föreslår, studeras särskilt i kommande 
planering. Däremot ser trafikkontoret inte att framkomligheten 
kan säkras genom planskilda korsningar då den här planeringen 
innebär en rörelse från en högt funktionsseparerad struktur till 
en integrerad struktur. Sammantaget bedömer trafikkontoret att 
möjligheterna att cykla kommer förbättras längs den här sträckan, 
när man även väger in frågor som rör trygghet, kapacitet och att 
cyklister är en bred målgrupp med varierande behov. Men det är 
under förutsättning att cyklisternas behov får en särskild omsorg 
genom de kommande planeringsskedena och att det får genom-
slag hela vägen till driftskedet.

Trafikkontoret har fördjupat behoven för olika typer av cyklister, 
och pendlingscyklister, i rapporten.

Spårvägsutvecklingsgruppen
Spårvägsutvecklingsgruppen, 2021-06-27, meddelar följande 
synpunkter:

Spårvägsutvecklingsgruppen ställer sig positiva till att spårvägsut-
byggnad planeras längs nuvarande Dag Hammarskjöldsleden.

De håller med om att spårvägens utformning längs Dag Hammar-
skjöldsleden bör vara snabb, kapacitetsstark och samspela med 
sin omgivning så att trygga hållplatsmiljöer skapas. De är också 
positiva till att spårväg och bebyggelse redan från början planeras 
tillsammans.

Spårvägsutvecklingsgruppen är positiva till att en järnväg byggs 
från Hagastationen och söderut längs Frölunda/Järnbrott-Askim-
Hovås-Kullavik-Kungsbacka. Ett järnvägsreservat längs tänkt 
sträcka bör skapas i väntan på järnväg. En sådan järnväg bör ha 
en station vid en viktig målpunkt i Frölunda eller Järnbrott och 
samplaneras med spårväg så byte kan ske. En planerad järnväg kan 
eventuellt i ett första steg anläggas som spårväg till Askim-Hovås.

Åtgärdsvalsstudien lyfter fram att spårvägsnätet i centrala staden 
utgör en begränsning för hur mycket staden, med tillhörande 
spårväg, kan byggas ut längs Frölundabanan och Dag Hammar-
skjöldsleden. Spårvägsutvecklingsgruppen ser det som viktigt att 
dessa flaskhalsar i centrum analyseras och åtgärdas, så att de inte 
utgör en begränsande faktor.

Av samma skäl bör hållplatsen Botaniska utformas för snabb och 
kapacitetsstark förbindelse med centrum. Hållplatsen bör fortsätta 
vara planskild, och eventuellt utföras som fyrspår, för att möjliggöra 
att snabblinjer passerar samtidigt som en lokallinje gör uppehåll. 
Ett sådant utförande skulle också tydliggöra för passagerarna, att 
alla linjer inte stannar på platsen. Spårvägsutvecklingsgruppen 
bedömer att detta lättast går att utföra i nuvarande hållplatsläge.

Spårvägsutvecklingsgruppen påtalar även att ytterligare en 
möjlighet till avlastning kan ses i deras tidigare lämnade förslag 
om en tvärbana Mölndal-Frölunda-Järnbrott. På så sätt fås också 
en anknytning till järnvägen i Mölndal, om järnvägsplanerna för 
Frölunda/Järnbrott inte skulle kunna förverkligas. Eventuellt kan 
Mölndal även bli station för höghastighetsjärnvägen, och koppling 
till denna på detta sätt ges till Frölunda-Järnbrott. 

Banan bör redan från början byggas till Askim. Kapacitetsåtgärder 
bör utföras i centrum för att möjliggöra detta.

Banan bör ansluta till en viktig bytespunkt till expressbuss på 
Söderleden, vilket även förespråkas i studien.

Spårvägsreservat bör skapas i Marconigatan, i den händelse den 
där föreslagna länken inte skulle projekteras i ett första skede.

Spårvägsutvecklingsgruppen bifogar också skisser som illustrerar 
ovanstående resonemang. Dessa finns att tillgå i sin helhet på 
trafikkontoret.

Trafikkontorets bemötande av synpunkterna
Ett utredningsområde för kommunikation, avsett för järnväg, 
finns i nu gällande översiktsplan och har utvecklats i kommande 
översiktsplan som planeras att antas av kommunfullmäktige under 
våren 2022. Trafikkontoret delar Spårvägsutvecklingsgruppens 
mening om betydelsen av station i Järnbrott eller Frölunda, och 
samplaneringen med spårvägen.

Bedömningen är att hållplats Botaniska kan hantera framtida 
turtäthet med ett hållplatsläge. Den nya placeringen avser att 
skapa flera nyttor, både för kollektivtrafikresenärer och besökande 
till slottsskogen och Botaniska trädgården.
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En spårväg till Mölndal har diskuterats men lagts åt sidan i denna 
utredning. Mölndals kommun har inte en planeringsberedskap för 
detta. På samma sträcka ska också Metrobuss möta resbehoven 
vilket minskar nyttan av en då parallell spårväg. 

Förslaget omöjliggör inte en förlängning av stadsbanan söder om 
Järnbrott men det finns en konkurrens om utrymme med en kom-
mande järnväg längs väg 158 som är problematisk. En förlängning 
kräver också en högre kapacitet, som begränsningar i centrum gör 
utmanande att tillskapa.

Västsvenska handelskammaren
Västsvenska handelskammaren, 2021-06-28, framhåller att den är 
positiv till att göra om Dag Hammarskjöldsleden till en trädkantad 
boulevard med god framkomlighet för kollektivtrafik, cykel och 
gående. Det skulle ge möjligheter att bygga nya delar av staden. 
Men det är också viktigt att det även i fortsättningen finns tillgäng-
lighet för bil.

Vidare hade Västsvenska handelskammaren gärna sett mer resone-
mang kring mobilitet, både gällande fordonens teknikutveckling 
och utvecklingen av nya affärsmodeller. Detta då det kommer att 
skapa nya förutsättningar för stadsutveckling.

Handelskammaren lämnar också följande svar på frågorna som 
skickades med i remissen:

Vilka eventuella förändringar eller tillägg av förslaget ser ni som 
nödvändiga ur er verksamhets perspektiv?
Västsvenska handelskammaren är positiva till boulevarden och den 
förtätning av staden som den möjliggör. 

Enligt Sverigeförhandlingen har Göteborg åtagit sig att bygga 
drygt 45 000 bostäder till 2035, det innebär att kollektivtrafiksitu-
ationen i centrum behöver lösas, antingen med bussar, spårvagn 
eller pendeltåg. Fler bostäder behövs redan nu och Göteborg 
fortsätter att växa, vilket Västsvenska handelskammaren menar är 
positivt. Men det ställer krav på att byggtakten hålls uppe och att 
kollektivtrafik och annan samhällsservice går i takt med utbyggna-
den.

Det är viktigt att se kollektivtrafiken både i ett enskilt område och 
i regionen som helhet. Enligt Trafikverkets rapport Pendeltåg i kol-
lektivtrafikreservatet (2020) finns det goda möjligheter att bygga 
tågtrafik söderut och få en ny attraktiv pendeltågslinje. Det skulle 
innebära stora fördelar för regionens kollektivtrafik och möjlighe-
terna att nå målen i Koll2035, om än inte till år 2035. 

Samtidigt innebär det inskränkningar i möjligheterna för omvand-
ling av bland annat Högsbo industriområde och en ny barriär i 
området. Västsvenska handelskammaren är positiva till järnväg-
stanken, men vill ha ett snabbt beslut så att inte olika korridorer 
blockerar utbyggnad under lång tid.

Här är det också nödvändigt att se över formerna för finansiering. 
Ska exempelvis trängselskatten förlängas eller finns andra sätt? 
Frågan måste hanteras men förstås inte inom ÅVS:en.

Vilka synpunkter har ni på den etappindelning och 
utbyggnadsordning som föreslås? Vi ber er särskilt att begrunda 
detta med avseende på struktur och trafikering enligt Målbild Koll 
2035.
Västsvenska handelskammaren är positiva till en etappvis utbygg-
nad och menar att staden ska växa inifrån och ut.

Förslaget att flytta hållplatsen vid Botaniska är bra, det stärker 
kopplingarna till Botaniskas entré. Frågan är dock om det kommer 
att räcka för att sträckan ska uppfattas som en förlängning av 
Linnéstaden söderut. 

Vidare menar Västsvenska handelskammaren att kopplingarna 
mellan Linnéstaden och Marklandsgatan är centrala för att etablera 
boulevarden. Här finns många svårigheter som inte fått tillräckligt 
utrymme i förslaget. Till exempel hur den barriärskapande trafi-
kapparaten vid Annedalskyrkan ska överbryggas och hur man ökar 
kopplingarna mellan Änggården och Slottsskogen.

Gestaltningen av hållplatsområdet vid Marklandsgatan är också 
mycket viktig. Rätt utformat kan det bli en länk mellan Linnéstaden, 
Högsbo, Kungsladugård och det nybyggda området runt boulevar-
den.

Trafikkontorets bemötande av synpunkterna
Trafikkontoret ser också behovet av fortsatt god biltillgänglighet då 
det finns regionala målpunkter, såsom Sahlgrenska som kräver det-
ta, och förslaget möjliggör fortsatt det. Restiden med bil kommer 
att bli längre men tillgängligheten kommer att vara god.

Trafikkontoret instämmer med Västsvenska Handelskammaren och 
ser också att mobiliteten förändras och ambitionen har varit att 
arbeta fram ett robust förslag som kan hantera olika framtida utfall. 

Trafikkontoret instämmer också i synen på potentialen för järnvä-
gens utbyggnad söderut och behovet av att skyndsamt nå fram till 
en ökad tydlighet i hur det kan påverka markanvändningen.

En flytt av Botaniska trädgårdens hållplats är en början på en om-
vandling av den norra delen av leden och det kommer att krävas 
avsevärt mer för en stadsupplevelse av Linnéstaden söderut. Ett 
planprogram för den norra delen kommer arbeta med utveckling-
en av Linnéplatsen och området ner till Annedalsmotet, samt hur 
det utvecklas med den kommande Lindholmsförbindelsen. I det 
kan Annedalsmotets utformning studeras mer fördjupat och vilka 
förändringar som kan bli aktuella. Åtgärdsvalsstudien lämnar ett 
förslag på hur de övergripande förändringsdragen kan se ut. 
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Göteborgs Stad som huvudman tillsammans  
med andra avsändare

Logotyper ska ligga till vänster med text som  
beskriver samarbetet.

Storleken på samarbetspartners logotyper ska i 
varje enskilt fall vara max 70 procents storlek av 
Göteborgs Stads logotyp.

Om det är många samarbetspartners går det bra 
att skriva ut namnen på dessa i text i stället för
att använda logotyperna.

Vid ensidiga format ska samarbetspartners  
logotyper placeras i sidfot på motsatt sida från  
Göteborgs Stads logotyp.

Vid flersidiga format kan samabetspartners  
logotyper istället placeras på baksidan eller på  
en insida i inlagan, med text som beskriver  
samarbetet.

LOGOT YP LOGOT YP LOGOT YP

I samarbete med:



Göteborgs Stad tillsammans med  
likvärdiga avsändare

Parternas logotyper placeras tillsammans bredvid 
varandra i sidfot, från höger till vänster.

Likvärdiga avsändares logotyper ska vara  
jämbördiga avseende storlek och placering.

Vid logotyperna kan du skriva projektets eller 
verksamhetens namn. 

LOGOT YP
Projekt/verksamhet



Kampanjmall ej utfallande

Du kan släcka och tända olika lager för att se instruktioner, 
stödlinjer, sidhuvud, sidfot och text och bild.

Instruktionstexterna ligger utanför sidan i instruktions-
lagret. Om du inte ser dem, välj normalt läge längst ned i 
verktygspaletten.

För exempel på layout samt inspiration, se den grafiska 
manualen på goteborg.se/grafiskprofil. 

goteborg.se
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Sammanfattning
Denna åtgärdsvalsstudie är resultatet av ett uppdrag från Göte-
borgs Stads kommunfullmäktige till trafiknämnden. Uppdrags-
formuleringen var: ”En åtgärdsvalsstudie för Dag Hammarskjölds 
boulevard, gällande både trafiklösning och stadsutveckling, ska genomför-
as”. I mars 2021 tog trafiknämnden beslut att skicka ut åtgärdsvals-
studien på remiss under perioden april-juni 2021. De synpunkter 
som lämnades redovisas sammanfattade i remissredogörelsen 
enligt bilaga 2 och där återfinns också trafikkontorets bemötande 
av synpunkterna. En övergripande och förenklad sammanfattning 
av vad en majoritet av remissvaren uttryckte är: ”Vi gillar den här 
stadsutvecklingen och vill se förändringen från trafikled till boulevard! 
Vi instämmer i behovet av att samverka om de anslutande övergripande 
åtgärder som krävs för en sammanhängande helhet.” Målsättningen är 
att kommunfullmäktige ska ta beslut om både åtgärdsvalsstudien 
och den nya översiktsplanen före sommaren 2022.

En boulevard med stadsbana är möjlig att genomföra i Dag Ham-
marskjöldsledens sträckning, enligt det förslag som presenteras i 
i denna rapport med bilagor. Boulevarden utgör ryggraden i den 
föreslagna stadsutvecklingen i nya översiktsplanens fördjupning 
för Högsbo-Frölunda och möjliggör omvandlingen av dagens 
verksamhetsområde i östra Högsbo till blandstad. Den är således 
en helt integrerad del av förslaget till stadsutveckling enligt den 
nya översiktsplanens fördjupning. Stadsutvecklingen kring boule-
varden innebär bostäder för upp till cirka 20 000 invånare.

Ett genomförande av boulevardförslaget kommer att innebära 
klart övervägande positiva konsekvenser inom stadsutvecklings-
området som den är en del av, men den innebär samtidigt stora 
utmaningar för det övergripande trafiksystemet som den är en 
del av. Det kommer att finnas många utmaningar också i den 
lokala skalan, inte minst etableringen av trafiktekniska lösningar 
som hanterar behovet av fotgängare och cyklisters tillgänglighet 
i samverkan med behovet av kapacitetsstark kollektivtrafik. Bou-
levarden kommer också att behöva kunna hantera relativt stora 
flöden av biltrafik samt utryckningstrafik. Det kan dock konstateras 
att förslaget tydligt verkar för både en hållbar mobilitet och goda 
stadsmiljöer. 

För att skapa de förutsättningar som möjliggör en boulevardom-
vandling och stadsutveckling, krävs åtgärder både inom och utan-
för åtgärdsvalsstudiens mandat. Studien pekar på vilka åtgärder 
som ligger utanför studiens mandat och vilken effekt de behöver 
ge för att stödja boulevardomvandlingen. Den enskilt viktigaste 
åtgärden är ett genomförande av Målbild Koll 2035. För att realisera 
hela stadsutvecklingen enligt översiktsplanens fördjupning för 
Högsbo-Frölunda krävs också åtgärder i ett tidsperspektiv bortom 
år 2035, där en järnväg mellan Kungsbacka och Haga station via 
Järnbrott är en potentiell nyckel för framtiden i detta område, men 
även för staden som helhet.

Ett genomförande av boulevarden och stadsutvecklingen enligt 
förslaget i studien kommer att få omfattande ekonomisk påverkan 
för Göteborgs Stad, både gällande kostnader och intäkter. Det 
kommer också att krävas medfinansiering från andra offentliga ak-
törer. Ett genomförande kommer att innebära kostnader för allmän 

plats och framförallt infrastruktur. Det kommer också att krävas att 
Västtrafik bekostar tillkommande kollektivtrafikering med spårväg 
och buss. Dessutom kommer det att krävas investeringar utanför 
området, för att möjliggöra den förändring i biltrafiksystemet som 
boulevarden medför. Det handlar om investeringar för att få fler 
att åka med kollektivtrafik, till exempel från södra Göteborg och 
Kungsbacka, vilket innebär investeringar av Trafikverket och Västra 
Götalandsregionen. Kostnader för detta är delvis uppskattade i 
Målbild Koll 2035.

Kostnadsbedömningen för redovisat boulevardförslag inklusive 
spårväg är 2500 miljoner kronor, i 2020 års prisnivå. Anläggnings-
kostnaden för spårväg är uppskattat till cirka 890 miljoner kronor. 
I denna kostnadsbedömning ingår inte rivning av trafikplatser et-
cetera, som krävs för att kunna bygga spårvägen. Dessa kostnader 
ingår i totalsumman 2500 miljoner kronor. Utöver denna kostnads-
bedömning har en riskreserv uppskattats och lagts till ovanstående 
kostnad. Riskreserven avser främst att ta höjd för förändringar av 
förslaget och framförallt vad som anses ingå i objektet. Riskreser-
ven har bedömts till 1000 miljoner kronor. Sammantaget innebär 
det en kostnadsbedömning inklusive riskreserv på 2500-3500 
miljoner kronor.

I studien redovisas bedömningar av spårvägssystemets kapacitet 
i sin helhet, med bakgrund i tidiga bedömningar av genomförbar-
heten av Målbild Koll2035. Dessa är bedömningar i ett tidigt skede 
och kan komma att förändras när kunskapen om dessa frågor 
fördjupas över tid. Men med nu föreliggande kunskap om dessa 
förhållanden, är utgångspunkten att ta hänsyn till och anpassa 
förslaget och stadsutvecklingen till detta. Det är i linje med försik-
tighetsprincipen. Om ny kunskap visar på mindre begränsningar 
öppnar det upp för mer stadsutveckling och i förslaget föreslås inte 
åtgärder som omöjliggör en sådan utveckling.

I studien uppmärksammas flera olika risker som är kopplade till 
stadsutvecklingen och boulevardomvandlingen. En grundläggan-
de förutsättning för utvecklingen är genomförandet av Målbild 
Koll2035. Den innebär bland annat att dagens expressbusstrafike-
ring i Dag Hammarskjöldsleden ska flyttas till Söder-/Västerleden, 
genom konceptet metrobuss. En rad stora frågor behöver lösas 
innan metrobusskonceptets genomförande och om delar av 
målbilden inte genomförs kommer det att påverka förutsättning-
arna för boulevardområdets utveckling. Att helt och hållet bygga 
områdets utveckling på exempelvis metrobussens införande, är 
därför en riskfylld planering. Av det skälet presenterar studien 
exempelvis ett förslag på en alternativ trafikering av expressbussar, 
om Målbild Koll 2035 inte genomförs fullt ut. 

En påtaglig risk är att utbyggnaden av området kring boulevarden 
föregår boulevardutbyggnaden och stadsbanan. Den utvecklingen 
är startad med detaljplan för Olof Asklund och kan komma att fort-
sätta med omvandling av det tidigare industriområdet för Pripps 
och eventuellt flera andra planer. Om det sker kommer värdet 
av en investering i boulevard med stadsbana - som möjliggör en 
hållbar mobilitet - att reduceras. Detta då mer bilburna resmönster 
hunnit etableras och högre parkeringstal varit nödvändiga, för 
att kollektivtrafiken inte varit tillräcklig vid planeringstillfället för 
detaljplanerna. Fotograf: Frida Winter
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Inledning

Bildkälla: Stadsbyggnadskontoret, Göteborgs Stad
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I detta kapitel presenteras bakgrunden till och 
uppdraget för projektet Dag Hammarskjölds 
boulevard. Vidare presenteras begreppet Dag 
Hammarskjöldstaden och dess innebörd.

Bakgrund
Staden är inne i en fas av kraftig befolkningstillväxt och den 
utvecklingen spås fortsätta under lång tid. Idag har staden cirka 
565 000 invånare. År 2035 förväntas invånarantalet ha ökat till cirka 
700 000 personer och år 2050 till närmare 800 000 personer. Detta 
innebär att staden behöver ha en mer effektiv markanvändning, 
för att vår gemensamma markreserv ska räcka till och användas på 
bästa sätt. Fler bostäder och kommunal service behöver tillkomma 
och fler resor behöver möjliggöras. Detta samtidigt som staden 
behöver minska sin klimatpåverkan och stadens grönstruktur 
behöver tas omhand på ett sätt som både främjar goda livsmiljöer 
och ekologisk hållbarhet. För stadens trafiksystem innebär en mer 
effektiv markanvändning att befintlig infrastruktur i högre grad 
behöver nyttjas för gång-, cykel- och kollektivtrafik – en hållbar 
mobilitet. När staden växer med fler invånare blir en motsvarande 
biltrafiktillväxt vare sig ekologiskt, ekonomiskt eller socialt hållbar. 

Mot bakgrund av detta har de planerande förvaltningarna i Göte-
borg sedan flera år tillbaka fått en inriktning från politiken om att 
arbeta för en omdaning av Dag Hammarskjöldsleden. Samtidigt 
ska intilliggande östra Högsbo industriområde omvandlas till 
blandstad. 

Dag Hammarskjöldsleden utformades under en tid då tillgänglig-
heten till staden i huvudsak skulle lösas med god framkomlighet 
för privatbilismen. Leden är därför utformad för att kunna hantera 
betydligt högre biltrafikflöden än de som går där idag, i en mycket 
hög hastighet. Det betyder att leden tar en mycket stor yta i 
anspråk för att tillhandahålla god framkomlighet i hög hastighet i 
mellancentrala delar av staden, för en relativt liten andel av stadens 
befolkning. Detta är inte en yteffektiv, hållbar markanvändning. 

Om staden ska kunna fortsätta att växa enligt målsättningarna 
behöver staden fortsätta arbeta för både en mer hållbar mobilitet 
och goda stadsmiljöer. Boulevardisering är inte en lämplig åtgärd 
för alla stadens trafikleder, men en omvandling av Dag Hammar-
skjöldsleden har möjlighet att bidra till både goda stadsmiljöer 
och hållbar mobilitet. Utrymmet som leden upptar behöver då 
ge utrymme för fotgängare och cyklister, samt tillhandahålla mer 
kapacitetsstark kollektivtrafik än idag. Vidare behöver idag oanvän-
da ytor kompletteras med en funktionsblandad stadsbebyggelse. 
Lokaliseringen av bostäder, verksamheter, handel och service 
har stor påverkan på resbehov och bilanvändande och är den 
långsiktigt mest betydelsefulla åtgärden när det gäller att minska 
transportbehoven och bidra till hållbart resande. 

Effekten av omvandlingen behöver bli att området får en mindre 
barriäreffekt och istället börja läka samman staden, i synnerhet 
Frölunda och östra Högsbo.  På så sätt kan stadsomvandlingen ske 
i linje med budskapet i stadens strategiska dokument; nämligen att 
Göteborg ska bli en stad som erbjuder ett enklare vardagsliv för fler 
i en nära, sammanhållen och robust stad.

1 Jacobs, Allan B.; Macdonald, Elizabeth och Rofé, Yodan. 2002. The Boulevard 
Book: History, Evolution, Design of Multiway Boulevards. The MIT Press.

Vad är en boulevard?
Ordet boulevard kommer från den nederländska ordet ”bolwerc” 
som betyder vall. Begreppet boulevard kopplas ofta till Paris 
boulevarder och trädplanterade promenadstråk i äldre stadsdelar. 
Historiskt skapades boulevarder när städernas befästningsvallar 
revs och omvandlades till promenadstråk. Flera av dessa anlades 
dock tvärs igenom befintliga kvarter och föregicks av omfattande 
rivning. Efterhand har sedan bebyggelsen utmed dessa boule-
varder förtätats, varpå boulevarderna blivit delar av ett större 
sammanhang.

 I dag har begreppet boulevard utvidgats till att beskriva en bred 
trädplanterad huvudgata i större städer, ofta med stora trafikflö-
den. Omvandling av trafikleder är form av boulevardisering som 
har tillkommit under senare delen av 1900-talet. Dessa utgår 
således från ett befintligt gaturum och syftet med omvandlingen 
är oftast att man vill minska biltrafikens miljöpåverkan och skapa 
stadsmiljöer som ökar stadens eller stadsdelens attraktivitet för 
boende och verksamheter. I många fall är också förbättrad kollek-
tivtrafik i form av spårväg ett viktigt skäl till omdaning, där spårtra-
fiken tar över en del av biltrafikens funktion.

Boulevarder som ingår i stadsutvecklingsprojekt är en annan 
form av nutida boulevardisering. Dessa boulevarder är oftast inte 
bundna till ett befintligt gaturum och kan utformas med större 
frihet tillsammans med omgivande bebyggelse. Dessa boulevarder 
är ofta breda då dagens stadsplanering ställer krav på ytor för flera 
olika ändamål såsom trafik, vistelse och grönska. I vissa fall kan 
omdaningen av en befintlig trafikled utgöra stommen i ett stadsut-
vecklingsprojekt.

Boulevarder kan ha både tekniska, ekonomiska, sociala och eko-
logiska funktioner. En teknisk funktion är att de kan strukturera 
flöden av trafik och infrastruktur i staden. Det finns dock ingen 
entydig definition av vad boulevard är för typ av gata, men The 
Boulevard Book: History, Evolution, Design of Multiway Boulevards1 
kategoriserar följande typer: 
 
 
 
 
 
 

Bildkälla: Stadsbyggnadskontoret, Göteborgs 
Stad
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• ”Boulevard street” – Den enklaste formen av boulevard består 
av en bred central körbana med breda trädkantade gångba-
nor på varje sida. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• ”Center median boulevard” – En boulevard med en bred 
central mittdel, som på båda sidor är omgiven av körbanor 
och gångbanor. Mittdelen kan vara ett promenadstråk eller 
innehålla en spårväg. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• ”Multiway boulevard” – En bred boulevard som är utformad 
för att separera genomgående och lokal trafik. Den centrala 
vägen i mitten av boulevarden har minst fyra körfält för ge-
nomgående trafik. På båda sidor av den centrala vägen finns 
trädplanterade skiljeremsor som skiljer den från enkelriktade 
lokalgator för angöring och parkering. Skiljeremsorna kan 
innehålla gång- och cykelbanor och/eller hållplatser. Det kan 
också finnas en eller två rader med träd mellan lokalgator och 
gångbanor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En fördjupad beskrivning av boulevarder, deras historik och möjliga 
utformningar, finns i bilaga 6 Rapport Boulevarder och stadsut-
veckling.

Uppdraget: en icke-traditionell 
åtgärdsvalsstudie
En omvandling av Dag Hammarskjöldsleden till en boulevard är 
en åtgärd som funnits på den politiska dagordningen i Göteborg 
en längre tid. Redan år 2010 beslutade byggnadsnämnden att ge i 
uppdrag åt stadsbyggnadskontoret att sammanställa planerings-
förutsättningar för hur Dag Hammarskjöldsleden kan göras om till 
en stadsboulevard och hur områdena på bägge sidor kan utvecklas 
till blandstad. Detta resulterade i en förstudie, som färdigställdes 
år 2015. I kommunfullmäktiges budget samma år, nämndes också 
att ett utredningsarbete skulle påbörjas för en spårväg längs Dag 
Hammarskjöldsleden. Två år senare kompletterades förstudien 
från 2015 med en visualisering av hur en hög exploatering runt 
boulevardens hela sträckning skulle kunna se ut. I denna saknades 
dock tillräcklig beskrivning av hur bland annat trafikföringen för 
alla trafikslag till, från och genom området ska lösas. 

År 2017 gav därför Göteborgs Stads kommunfullmäktige ett upp-
drag till trafiknämnden att ”En åtgärdsvalsstudie för Dag Hammar-
skjölds boulevard, gällande både trafiklösning och stadsutveckling, ska 
genomföras”. Resultatet av detta uppdrag är denna åtgärdsvalsstu-
die. Den här studien är därför inte en åtgärdsvalsstudie i traditionell 
mening, där man rekommenderar lämpliga åtgärder först efter att 
ha analyserat utgångsläget och prövat tänkbara lösningar. I denna 
studie var istället valet av åtgärd klart när studien påbörjades: 
nämligen att omvandla Dag Hammarskjöldsleden till boulevard. 
Uppdraget innebär därför istället att pröva förutsättningarna 
för att omvandla den kommunala Dag Hammarskjöldsleden till 
boulevard, från Järnbrott i söder till Linnéplatsen i norr. Studien 
ska således besvara hur leden kan omvandlas till boulevard på ett 
lämpligt sätt.

Som grund för vad som kan anses vara en lämplig omvandling, 
har denna studie utgått ifrån om och isåfall hur omvandlingen kan 
bidra till en hållbar mobilitet och goda stadsmiljöer. Av uppdrags-
formuleringen kan man utläsa att det finns en vilja att en boulevar-
domvandling ska kombineras med stadsutveckling i stråket. Därför 
har det varit viktigt att studien fokuserat på hur en boulevardom-
vandling kan skapa förutsättningar för goda stadsmiljöer. Det är 
också nödvändigt att fokusera på hur en boulevardomvandling 
kan skapa förutsättningar att bidra till en hållbar mobilitet. Detta 
då leden är ett av stadens viktigaste kommunikationsstråk idag och 
trafiksystemet i högre grad behöver bidra till att staden kan utveck-
las i mer ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbar riktning.

”Center median boulevard” (boulevard med mittremsa, 50-70 meter)

”Multiway boulevard” (boulevard med lokalgator, 60-80 meter)

”Boulevard street” (stadsgata, 30-40 meter)
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Syfte
Mot bakgrund av ovanstående resonemang är syftet med genom-
förandet av denna åtgärdsvalsstudie:

• att ta fram en studie som visar vilka åtgärder som krävs för 
att åstadkomma en boulevard i Dag Hammarskjöldsledens 
sträckning, där både trafiklösningar och stadsutveckling har 
hanterats. 

• att utvärdera i vilken utsträckning en omdaning till boulevard 
i detta stråk bidrar till hållbar mobilitet och goda stadsmiljöer. 

Uppdrag i samverkan
Genomförandet av denna åtgärdsvalsstudie är ett uppdrag som 
ska ske i samverkan med byggnadsnämnden, fastighetsnämnden 
och park- och naturnämnden, i en förvaltningsövergripande 
organisation. Denna arbetsgrupp har haft i uppdrag att utifrån ett 
stadsbyggnadsmässigt helhetsperspektiv ta fram:

• ett förslag till en gemensam målbild

• en åtgärdsvalsstudie (ÅVS) för Dag Hammarskjölds boulevard

• en fördjupning för Högsbo-Frölunda till den nya översiktspla-
nen 

• en genomförandeplan för områdets utveckling

Detta innebär att det finns tre leveranser som alla har betydelse för 
omvandlingen av Dag Hammarskjöldsleden: en åtgärdsvalsstudie, 
en fördjupning till översiktsplanen och en genomförandeplan. 
Leveranserna har olika politisk dignitet men stöttar varandra i för-
ståelsen av vad stadsomvandlingen i detta område ska uppnå och 
hur den ska gå till. Delprojekten har olika geografisk avgränsning.

Dialog med parter utanför stadens organisation
Under studien har en samverkan genoförts med andra parter, utan-
för stadens organisation. Göteborgs Stad har under åren 2019-2020 
medverkat i en av statens offentliga utredningar ”Samordning för 
byggande”  som drivits av finansdepartementet. Staden har med-
verkat med den nya översiktsplanen och omvandlingen av Dag 
Hammarskjöldsleden till boulevard, som aktuellt planeringsprojekt. 
I utredningen har en arena för dialog etablerats där Trafikverket, 
Västra Götalandsregionen, Länsstyrelsen, Västtrafik och Göteborgs 
Stad haft en kontinuerlig dialogprocess under två års tid. I de 
dialogerna har trafikfrågor och infrastruktur varit ett helt centralt 
tema, där omvandlingen till boulevard varit en tydlig fokuspunkt 
med dess påverkan på omgivande transportsystem. Arbetet har 
resulterat i en avsiktsförklaring som beskriver de gemensamma 
intentionerna för den framtida utvecklingen av området Hög-
sbo-Frölunda.

Vid sidan av nämnda dialog har denna åtgärdsvalsstudie genom-
fört en mötesserie med representanter för Västra Götalandsre-
gionen och Västtrafik under åren 2019-2020. Detta med syftet 

att genomföra en fördjupad dialog om kollektivtrafikfrågor och 
infrastruktur.

Remiss
I mars 2021 tog trafiknämnden beslut om att skicka ut åtgärds-
valsstudien på remiss under perioden 1 april - 28 juni 2021. 
Remisshandlingarna skickades ut till 47 aktörer som arbetar i eller 
påverkas av samhällsbyggande. Av dessa aktörer svarade 31 med 
synpunkter. Utöver dessa lämnade ytterligare en organisation samt 
två privatpersoner synpunkter. De synpunkter som inkom redovi-
sas i en sammanfattad version i remissredogörelsen (enligt bilaga 
2), tillsammans med trafikkontorets bemötande av synpunkterna. 
En övergripande och förenklad sammanfattning av vad en majori-
tet av remissvaren uttryckte är:

”Vi gillar den här stadsutvecklingen och vill se förändringen från 
trafikled till boulevard! Vi instämmer i behovet av att samverka om de 
anslutande övergripande åtgärder som krävs för en sammanhängande 
helhet.”

Trafikkontoret och stadsbyggnadskontoret har genomfört en 
särskild dialog med Västra Götalandsregionen (VGR) och Västtrafik 
kring deras remissvar. I dialogen tydliggjorde VGR och Västtrafik att 
de stödjer det förslag till stadsutveckling med boulevard och stads-
bana som redovisas i åtgärdsvalsstudien. Alla parter såg behov av 
fortsatt samverkan kring stadsutvecklingen och kollektivtrafiken i 
området, till exempel kring hur stadsbanekvaliteter eftersträvas i 
avvägning med stadsmiljöanspråk. 

Efter remissens genomförande har flera revideringar och tillägg 
gjorts i åtgärdsvalsstudien. I korthet har trafikkontoret:

• ytterligare betonat betydelsen av samverkan kring de åtgär-
der som denna åtgärdsvalsstudie föreslår och de åtgärder som 
den pekar på behövs utanför studiens område.

• fördjupat kunskapen om cykel och pendlingscykel och lagt till 
avsnitt om detta i rapporten

• fördjupat och utvecklat beskrivningen kring barnperspektivet

• valt bort alternativet med boulevard i östligt läge på sträckan 
Annedal-Linnéplatsen. Det redovisas nu som ett bortvalt 
alternativ i rapporten.

• förtydligat vilken roll åtgärdsvalsstudien har i investeringspro-
cessen för infrastruktur

Under hösten 2021 har trafikkontoret tagit fram förslag till beslut i 
trafiknämnden, i samverkan med övriga planerande förvaltningar 
och stadsledningskontoret. Förslagen till beslut är förankrade 
bland annat med direktörerna för stadsbyggnadskontoret, park- 
och naturförvaltningen, fastighetskontoret och förvaltningen för 
kretslopp och vatten.

Röd streckad linje: Geografisk avgränsning för 
fördjupningen till  översiksplanen.

Röd streckad linje: Åtgärdsvalsstudiens och ge-
nomförandeplanens geografiska avgränsning. 
- Röd heldragen linje: Avgränsning för åtgärder.
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Åtgärdsvalsstudiens roll i 
planeringsprocessen
Åtgärdsvalsstudiens roll i planerings- och genomförandeprocessen 
behöver förtydligas, bland annat på grund av att flera nämnder 
uttryckte ett behov av denna precisering i remissen. 

Åtgärdsvalsstudien är en nödvändig och betydelsefull del i stadens 
process för större investeringar i infrastruktur. Den utgör det första 
utredningssteget efter att behovet av en åtgärd har identifierats. 
Den är också ett nödvändigt underlag för inriktningsbeslut om att 
gå vidare i investeringsprocessen för infrastruktur. Åtgärdsvals-
studien löper parallellt med tidiga skeden av översiktlig planering 
enligt plan- och bygglagen. Båda dessa är delar av de planerings-
processer som krävs för att önskad stadsutveckling ska bli verklig-
het.

Åtgärdsvalsstudien är det första steget av två inom skedet ”välja 
åtgärd”, enligt bilden nedan. Den redovisar huvudinriktningen för 
planeringen och redovisar samtliga åtgärder som behövs för den 
samlade mobilitets- och stadsutvecklingen. 

För den fortsatta planeringen krävs dock ett fördjupat underlag 
för de olika åtgärderna, som var och en stöder den precisering av 
stadsstrukturen som är tänkt att följa på den antagna översiktspla-
nen. Detta underlag arbetas fram i steg 2 av ”välja åtgärd”. Detta 
sker således efter att åtgärdsvalsstudien är avslutad och utgör 
underlag för inriktningsbeslut för nästkommande skede: ”möjliggö-
ra genomförandet”. 

Processkarta för beslutsprocessen gällande 
investeringar i infrastruktur för Dag Hammar-
skjölds boulevard (gula pilar), samt 
beslutsprocessen enligt Plan- och bygglagen 
(turkosa pilar).

För trafikkontorets del avser skedet ”möjliggöra genomförandet” 
att ta fram genomförandestudier för de åtgärder som går i takt 
med den etappindelning av stadsutvecklingen som den översiktli-
ga strukturplaneringen lägger fast. 

För att genomföra åtgärderna krävs beslut om genomförande i 
kommunfullmäktige. Det behöver också fattas beslut om antagan-
de av de detaljplaner som krävs för infrastrukturåtgärderna och 
stadsutvecklingen runt boulevard och stadsbana. 

Det gemensamma projektet Dag 
Hammarskjöldstaden
I den gemensamma arbetsgruppen för denna åtgärdsvalsstudie, 
genomförandeplanen och fördjupningen till den nya översiktspla-
nen, såg vi tidigt att vi eftersträvar samma värden med boulevar-
domvandlingen, som när vi bygger stad. Då uppstod begreppet 
Dag Hammarskjöldstaden. 

Defintionen av begreppet håller fortfarande på att förfinas. I 
nuläget används det i princip för all pågående planering som rör 
boulevardomvandlingen och den tillhörande stadsutveckling som 
föreslås ske längs boulevarden och i östra Högsbo, från Marklands-
platsen till Radiomotet/Järnbrottsmotet. Detta är ytor som idag 
används för trafikändamål, verksamheter, markparkering och 
impediment. Här finns en mycket stor stadsutvecklingspotential, 
samtidigt som befintligt verksamhetsområde i östra Högsbo fyller 
en viktig funktion i att erbjuda arbetstillfällen för stadens invånare. 

Det övergripande målet som har formulerats för Dag Hammar-
skjöldstaden är:

”Dag Hammarskjöldstaden är en grön och tät blandstad som består av 
sammanbundna stadsdelar utan upplevda barriärer. Dag Hammar-
skjöldstadens identitet grundas i existerande områdens karaktär och ny 
bebyggelse formas efter dalgångens förutsättningar.”

Denna målformulering redovisades för Byggnadsnämnden, 
Trafiknämnden, Fastighetsnämnden och Park- och naturnämnden 
under våren 2018. 

Beslutsprocess för infrastrukturginvesteringar i Dag Hammarskjölds boulevard:

Beslutsprocess plan- och bygglagen:
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mer precist, nr 1-n

Välja åtgärd: 
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Genomförandestudie åtgärd nr 1

Genomförandestudie åtgärd nr 3

Genomförandestudie åtgärd nr 2

MÖJLIGGÖRA 
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Projektera och bygga åtgärd nr 1
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ledningar, skyfalls- och dagvattenhantering, intilliggande 
stadsutveckling samt kapaciteten i kollektiv- och biltrafik-
systemet. I kapitel 3.3. redovisas sedan konsekvenserna av 
boulevardförslaget. I kapitel 3.4. ges en kort presentation av 
de utformningsalternativ för boulevarden som har valts bort 
av olika anledningar.

• Del 4 - Vägen framåt 
Denna del inleds med ett kapitel om genomförande. Här 
diskuteras bland annat en lämplig etappindelning och 
utbyggnadsordning, tillsammans med genomförda kost-
nadsberäkningar. I kapitel 4.2. diskuteras sedan en översiktlig 
riskanalys, samt hur vissa av dessa risker kan hanteras. Avslut-
ningsvis redovisas de övergripande slutsatser som har dragits 
inom arbetet med studien, samt det fortsatta arbete som 
ligger närmast i tiden vid en eventuell fortsatt planering av en 
boulevardomvandling av Dag Hammarskjöldsleden.

              Dag HaMMaRskjÖLDstaDen
   - strategiska frågeställningar inför fortsatt arbete

en målbild som utvecklas
Målbilden består inledningsvis av en illustration med strategiska frågeställ-
ningar som behöver besvaras i projketet. Målbilden kommer efter hand 
utvecklas och ge svar på frågorna. Svaren kommer visa hur Göteborg Stad 
planerar för en fortsatt utveckling av Dag Hammarskjöldstaden.
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20. Hur ska befintliga 
handels- och 
verksamhetsområden nås?

1. Kan fler ges tillgång och 
närhet till kusten?

6 .Hur kan tillgänglighet för 
fotgängare och cyklister 
säkerställas?

5 .Hur ska 
fordonstrafikens 
framkomlighet utformas?

24. Hur skapas en 
stadsutveckling som går att 
genomföra på bästa sätt?

11. Hur ska bebyggelse 
och platser med fina 
kvalitéer nyttjas, var 
behövs nya tillägg? 

10. Hur löses parkeringen 
i området när mark-
parkeringsytor används för 
annat ändamål?

4. Hur ska upplevda 
barriärer överbryggas? 

15. Hur ska öst-västliga 
stråk förläggas och 
utformas så att de blir 
attraktiva och kopplar 
samman dalgångens 
stadsdelar? 

9. Hur ska befintliga grönytor 
nyttjas? Kan grönområden 
knytas samman till gröna 
sammanhängande stråk?

19. Ska verksamheter 
med tunga transporter och 
bostäder blandas söder om 
Otto Elanders gata?

21. Hur ska Dag 
Hammarskjöldsleden se ut?

              Dag HaMMaRskjÖLDstaDen
   - strategiska frågeställningar inför fortsatt arbete
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Marklands-
gatan

tunnlandsgatan

boulevard

16. Var finns 
förutsättningar för den 
befolkningstäthet som 
behövs för att lokal service 
och lokalt stadsliv ska 
uppstå?

18. Kan innerstaden växa 
mot söder? 

22. Kan dagvatten från 
dalgången runt Dag 
Hammarskjölddalgångens  
synliggöras i stadsbilden?

8. Hur ska parker, 
rekreationsområden och 
utbildningslokaler placeras 
i området så att de 
fungerar alla tider på året 
och dygnet?

2. Kan den västra sidan av 
dalgången kompletteras 
med ytterligare bostäder?

23. Hur kan tillgängligheten 
till park- och grönområden 
som Botaniska, 
Ängårdsbergen och 
Slottskogen förbättras?

13.  Hur kan attraktiv 
kollektivtrafik planeras och 
utformas genom, till och 
från området?

3. Kan Axel Dahlströms 
torg göras tillgängligt för 
flera?

14. Hur ska 
Marklandsgatan utvecklas? 

12. Kan andra mindre 
lokala torg leva upp, 
behövs nya torg?

17. Vilken roll spelar 
det nord-sydliga stråket 
i den framtida Dag 
Hammarskjöldstaden?

7. Hur säkerställer vi 
utbyggnaden av skolor, 
förskolor och övrig 
kommunal service?

Till Dag Hammarskjöldstaden hör också 
en målbild - ett dokument som togs fram i 
inledningsfasen av detta projekt. Inledningsvis 
bestod den av denna illustration med strate-
giska frågeställningar som behövde besvaras 
i projektet. Svaren på frågorna har vuxit fram 
under projektet och visar hur Göteborgs Stad 
planerar för en fortsatt utveckling av Dag 
Hammarskjöldstaden.

Läsanvisning
Denna rapport är upplagd på följande sätt:

• Del 1 - Varför boulevard? Just på denna plats? 
I denna del ges en bakgrund till varför en boulevard utreds 
i Dag Hammarskjöldsledens stråk. Avsnittet presenterar 
motiven till en boulevardisering och tillhörande utbyggnad av 
kollektivtrafiken i stadens olika strategiska dokument. 

• Del 2 - Utgångspunkter för en omvandling av Dag Hammar-
skjöldsleden 
I kapitel 2.1. redovisas en överblick över de viktigaste förut-
sättningarna för att omvandla leden till en boulevard. I det 
efterföljande kapitlet diskuteras kollektivtrafiksystemets 
kapacitet och begränsning, samt vad det innebär för stads-
utvecklingen i Göteborg. Kollektivtrafiksystemets kapacitet 
ställer staden inför viktiga vägval. I kapitel 2.3. presenteras hur 
vägvalen påverkar den stadsbyggnadsidé som finns för Dag 
Hammarskjöldstaden.

• Del 3 - Vad är en lämplig utformning av Dag Hammarskjölds 
boulevard? 
I kapitel 3.1. redovisas det innehåll samt de funktioner och 
kvaliteter som eftersträvas med den framtida boulevarden. 
I det efterföljande kapitlet beskrivs en möjlig utformning av 
Dag Hammarskjölds boulevard. Förslaget som presenteras är 
inte den enda möjliga utformningen. Men det har bedömts 
vara den mest lämpliga utformningen efter analys av funk-
tionerna och kvaliteterna som eftersträvas, samt flera viktiga 
genomförandeaspekter: till exempel höjdsättning, befintliga 
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Del 1. 
Varför boulevard? Just 
på denna plats?
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I denna del presenteras motiven som stadens olika 
strategiska dokument ger till en boulevardisering 
av Dag Hammarskjödsleden, med tillhörande 
kollektivtrafikutbyggnad.

Vad säger stadens översiktsplan?
I stadens nya översiktsplan, som förväntas bli antagen under år 
2022, anges att Göteborgs fortsatta utbyggnad framför allt ska ske 
inom det sammanhängande stadsområdet. Utbyggnadsstrategin 
pekar på att staden har potential att växa genom att bland annat 
omvandla överdimensionerad infrastruktur och tidigare industri-
områden, i kombination med förtätning i redan byggda stadsdelar. 
Med strategin tas också ett första steg mot en flerkärning struktur, 
genom satsningar på att utveckla tyngdpunkter i mellanstaden och 
att låta innerstaden växa.

Den nya översiktsplanen behöver skapa förutsättningar för att 
bygga ut cirka 120 000 nya bostäder och tillhörande samhällsser-
vice, då befolkningen väntas växa med 250 000 nya invånare till 
år 2050. En klar majoritet av alla nya bostäder föreslås tillkomma 
i mellanstaden, vilket är den typ av stadsområde som Dag Ham-
marskjöldsledens omgivning räknas till. Mellanstaden är särskilt 
intressant med tanke på dess närhet till centrum, vilket både ger en 
god tillgänglighet till centrala staden och goda förutsättningar att 
skapa hållbara resmönster. 

I översiktsplanen har man sett att det finns en större utbygg-
nadskapacitet i sydvästra Göteborg, jämfört med i övriga delar av 
mellanstaden. Detta uppges bland annat vara kopplat till en om-
vandling av Högsbos industriområde till mer blandad bebyggelse.

Fördjupningen av den nya 
översiktsplanen visar vägen
Den nya översiktsplanen har två fördjupningar, varav en omfattar 
Högsbo och Frölunda med Dag Hammarskjöldsleden. I det poli-
tiska uppdraget som gavs från kommunfullmäktige år 2017 om 
att ta fram fördjupningen av översiktsplanen, angavs att arbetet 
särskilt skulle pröva en omvandling av Dag Hammarskjöldsleden 
till boulevard. Dessutom skulle planen stödja genomförandet av 
Målbild Koll2035.

Fördjupningen bygger vidare på den kommunövergripande 
planens inriktning och har som utgångspunkt att möjliggöra en 
fortsatt bebyggelseutveckling. Nästan all utbyggnadskapacitet i 
sydvästra Göteborg ligger inom området för den nya översiktspla-
nens fördjupning för Högsbo-Frölunda. I planen framhålls att en 
viktig ambition är att:

”låta den sammanhållna, blandade stadsbebyggelsen växa, genom att 
omvandla delar av Högsbo industriområde till blandad stadsbebyggelse. 

Detta förutsätter då en samtidig förändring av Dag Hammarskjölds-
leden till en boulevard med spårväg för att bryta den barriär som 
leden utgör idag och istället säkerställa att den nytillkomna blandade 
stadsbebyggelsen verkligen får förutsättningar att på ett sammanhållet 
vis knytas samman med den redan befintliga bebyggelsen i Frölunda, 
Högsbo, Järnbrott, Flatås och andra angränsande områden.” 
(ur den nya översiktsplanen med dess fördjupning för Högsbo-Frö-
lunda )

Ett förverkligande av planförslaget i den nya översiktsplanens 
fördjupning för Högsbo-Frölunda bygger därför på att Dag Ham-
marskjöldsleden omvandlas till boulevard. Vidare anger planför-
slaget att det, söder om Marklandsplatsen, finns goda möjligheter 
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Målbild Koll2035
Kollektivtrafikprogram för stomnätet  
i Göteborg, Mölndal och Partille

April 2018. Antaget av Västra Götalandsregionen, Göteborgs Stad, 

Mölndals stad och Partille kommun.

MÅLBILD KOLL 2035

Västra Götalandsregionen, Västtra-
fik, Göteborgs Stad, Mölndals stad 
och Partille kommun har tagit fram 
en gemensam målbild - Målbild 
Koll2035 - som visar hur kollektiv-
trafiken behöver utvecklas fram 
till 2035 för att attrahera och ta 
hand om betydligt fler resenärer. 

Målbilden är en vidareutveckling 
av Kollektivtrafikprogrammet 
K2020 och fokuserar på stomnä-
tet, det som idag omfattar spår-
vagns- och stombusstrafik samt 
expressbussar och pendeltåg där 
de trafikerar storstadsområdet.

Målbilden utgör ett underlag til 
revideringar av trafikförsörjnings-
programmet för Västra Göta-
landsregionen och konkretiserar 
kollektivtrafikutvecklingen i kom-
munernas översiktsplaner, bo-
stadsförsörjningsprogram, utbygg-
nadsplaner och trafikstrategier. 
Målbilden har status som kollektiv-
trafikprogram i de tre kommunerna.

att skapa en boulevard som kantas av bebyggelse på bägge sidor i 
form av en rutnätsstad.

Vad säger Målbild Koll2035?
Utvecklingen av kollektivtrafikens stomnät baseras på ett antal 
principer. Dessa består bland annat av att snabba och tydliga tvär-
förbindelser införs, att stomnätet kompletteras med ett snabbnät 
och att det samlas i utpekade stråk. 

Målbilden föreslår inte helt nya trafikslag, utan utgår ifrån att  
infrastrukturen för befintliga  trafikslag behöver förstärkas och 
kompletteras. Den ser också att trafikslagen behöver utvecklas till 
tydliga trafikkoncept, med egenskaper som är lätta att uppfatta för 
resenärerna. Koncepten ska också ha en väldefinierad funktion i 
kollektivtrafikens framtida stomnät. Koncepten utgörs av stadsba-
na, spårvagn, citybuss och metrobuss.

Illustration från den nya översiktsplanens fördjupning för Högsbo-Frölunda som visar den 
utveckling som planeras längs boulevarden.

Avgränsning mellan inner-, mellan- och ytters-
tad i stadens nya översiktsplan. 
(Röd streckad linje visar området för fördjup-
ningen för Högsbo-Frölunda).
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En klar majoritet av alla kollektivtrafikresor i Göteborg idag görs 
med spårvagn. I Målbild Koll2035 föreslås spårvägssystemet fort-
satt utgöra stommen i storstadsområdets kollektivtrafiksystem. De 
spårvägar som har det största resandet i kombination med långt 
avstånd till centrum pekas ut som stadsbana. Stadsbanornas funk-
tion är att erbjuda direktresor till och från City1 längs relativt långa 
stråk med många boende. Målet är att en resa från en tyngpunkt till 
City ska ta max 15 minuter med stadsbana.

I målbilden pekas Dag Hammarskjöldsleden ut som ett av fem 
stadsbanestråk i Göteborg. Den föreslås gå i ledens sträckning, från 
Marklandsplatsen till Järnbrott, med två mellanliggande hållplat-
ser: Tunnlandsgatan och Marconimotet. Målbilden öppnar också 
för att stadsbanan i Dag Hammarskjöldsleden kan behöva förläng-
as söderut, längs väg 158, på längre sikt.

I Målbildens nytto- och behovsbeskrivning för stadsbanan kan 
läsas:

Dag Hammarskjöldsstråket är under utredning för kraftig förtät-
ning med 20 000 tillkommande bostäder och därtill verksamheter. 
Om ambitionen följs kommer stråket p.g.a. kapacitetsskäl att 
behöva trafikeras av spårväg. Då avståndet till city är långt, mot-
svarar Frölundabanan, så blir en ny spårvägslänk en del av stadsba-
nenätet. En välfungerande bytespunkt vid Järnbrott/Radiomotet 
mellan Metrobuss och stadsbana erbjuder resenärer från hela 
södra storstadsområdet att resa snabbt och effektivt mot södra och 
västra innerstaden i Göteborg.

1 Omfattar idag i princip staden innanför Vallgraven och området runt
Centralstationen.

Vidare pekar målbilden inte ut hela Dag Hammarskjöldsleden som 
ett stråk för den stadsnära expressbusstrafiken, vilket det är idag. 
Den pekar dock ut sträckan mellan Annedalsmotet och Linnéplat-
sen som Citybusstråk, samt införandet av det nya busskonceptet 
metrobuss. 

Vad säger stadens trafikstrategi?
Ett av trafikstrategins huvudmål är att bidra till attraktiva stadsmil-
jöer och ett rikt stadsliv. Detta ska ske genom att:

• ge gående och cyklister förtur och anpassa hastigheter efter i 
första hand gående

• omdisponera gaturummet och skapa mer yta där människor 
vill vistas och röra sig

• skapa ett mer finmaskigt och sammanhängande gatunät utan 
barriärer

I trafikstrategin ges flera konkreta exempel på åtgärder för att 
uppnå de olika huvudmålen. En av de åtgärder som nämns är att 
omvandla Dag Hammarskjöldsleden till boulevard. Att minska 
de stora trafikledernas barriäreffekter lyfts också fram som en 
åtgärd. Det finns flera sätt att minska trafikledernas barriäreffekter. 
I trafikstrategin lyfts bland annat omdaning till stadsboulevarder, 
fler planskilda korsningsmöjligheter eller överdäckning fram som 
alternativ.

Sammanfattning
Det är mot denna bakgrund som tanken om att boulevardisera 
Dag Hammarskjöldsleden ska läsas: att staden förväntas växa 
mycket kraftigt till år 2050 och behöver möjliggöra för en så hållbar 
stadsexpansion som möjligt. I praktiken innebär detta bland annat 
att omvandla och förtäta bebyggelsen i det sammanhängande 
stadsområdet på ett klokt sätt, där stadens förutsättningar att 
minska resbehoven och främja en hållbar mobilitet är bäst.

För att stödja stadsomvandlingen i sydvästra Göteborg och bidra 
till både hållbar mobilitet och goda stadsmiljöer i Södra Mellansta-
den behöver Dag Hammarskjöldsleden omvandlas till boulevard.

ANTAGEN AV TRAFIKNÄMNDEN FEBRUARI 2014 

GÖTEBORG 2035
TRAFIKSTRATEGI FÖR 

EN NÄRA STORSTAD

TRAFIKSTRATEGI FÖR EN NÄRA 
STORSTAD

Sedan år 2014 har Göteborg en 
antagen trafikstrategi. Uppdraget 
att ta fram trafikstrategin gavs 
av kommunstyrelsen år 2011.

Strategin anger ett antal mål och 
inriktningar, som ska bidra till att 
skapa ett enklare vardagsliv i en 
konkurrenskraftig, nära storstad. 
Trafikstrategins tre huvudmål är:

• ett lättillgängligt regioncen-
trum

• attraktiva stadsmiljöer och 
ett rikt stadsliv

• Nordens logistikcentrum

Tillsammans med strategin för 
utbyggnadsplanering, grönstra-
tegin och den antagna visionen 
för Älvstaden, visar trafikstrategin 
en riktning för Göteborgs markan-
vändning de närmaste 20 åren.

URVAL AV KOLLEKTIVTRA-
FIKKONCEPTEN I MÅLBILD 
KOLL2035

STADSBANA
Spårvagnstrafiken differentieras 
till två koncept: Stadsbana och 
Spårvagn. Stadsbana knyter ihop 
längre stråk med ett mycket stort 
resande, erbjuder direktresor till 
City och kör normalt på egen bana 
med planskilda korsningar - se-
parerad från annan trafik - och 
har längre mellan hållplatserna.

METROBUSS
Metrobusskonceptet består av 
snabb busstrafik mellan stadens 
tyngd- och målpunkter. Den kör 
på egna banor i huvudsak längs 
befintliga trafikleder och har långt 
mellan stationerna. Dagens stads-
nära expressbusstrafik ingår i det 
framtida metrobusskonceptet. 

CITYBUSS
Citybuss är en vidareutveckling och 
renodling av dagens stombuss och 
har samma uppdrag som koncep-
tet Spårvagn (dock med något läg-
re resandeunderlag, normalt sett). 
Citybusskonceptet ska knyta ihop 
stråk med ett stort resande och er-
bjuda direktresor till City. Koncep-
tet kör på egna banor i stråk där 
det annars är låg framkomlighet.
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Koncept, stråk och bytespunkter

Multimodala resor och pendelparkeringar
Alla människor reser. Vissa reser längre 
än andra, andra gör fler men kortare 
resor, och vissa reser främst till och från 
arbetet. Arbetsresorna är de enklaste att 
planera för. 

För minskad trängsel och miljöpå-
verkan gäller att ju större del av resan 
som görs med kollektivtrafik, desto 
mindre trängsel och miljöpåverkan. Därför 
är det bra med pendel parkeringar långt 
ut i systemet, många gånger i andra 
kommuner. Det är oftast enklare att skapa 
pendelparkeringar längre ut i systemet än 
vid stomnätets bytespunkter, där ytan ofta 
är begränsad och marken högt värderad.

Vardagslivet består ofta av flera olika 
resor varje dag. Barn ska lämnas till 
förskola eller skola; partnern ska till sitt 
arbete som nästan ligger på vägen. På 

väg hem ska det handlas mat eller tränas. 
Med sådana resekedjor kan det behövas 
pendelparkeringar närmare slutmålet. 

Detsamma gäller för resor från gles are 
områden utan bra kollektivtrafik som 
ligger halvnära storstadsområdet. Det 
betyder att det bland annat behövs 
pendelparkeringar vid metrobusstatio-
nerna utmed mellanstadsringen. Ytter-
ligare pendelparkeringar behövs utanför 
mellanstadsringen. 

Där det finns behov och är möjligt ska 
pendelparkeringar även etableras utefter 
spårvagns- och citybussnätet. Här är det 
dock avsevärt mycket viktigare med bra 
gång- och cykelvägar till hållplatserna 
och säkra cykelparkeringar samt, i mer 
centrala lägen, även låne cykelstationer. ■

Målbildens utpekade bytespunkter samt 
utpekade stråk. City betraktas som en 
bytespunkt men med ett antal inre bytespunk
ter. Rymdtorget och Wieselgrensplatsen är 
tyngdpunkter med mycket god kollektivtrafik 
och i likhet med många andra platser relativt 
många byten, men där det inte finns skäl att 
lägga en utpekad bytespunkt. Utpekandet 
av Backadal som bytespunkt i Backa och 
Vårväderstorget som bytespunkt på centrala 
Hisingen omfattar en flytt av bytespunkts
funktionen vid Körkarlens gata respektive 
 Eketrägatan. Detta, liksom bytespunkten 
Delsjön, behöver utredas vidare.
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Mål för utvecklingen av stomnätet

Restid 
Kvalitetsmålen för restid är:

• 30 minuter mellan två godtyckliga tyngdpunkter eller viktiga målpunkter. 
Från hållplats till hållplats tar det tar max 30 minuter mellan två godtyckliga 
tyngdpunkter eller viktiga målpunkter i storstadsområdet. Undantag kan 
göras för resor mellan två målpunkter (exempelvis Östra sjukhuset–Sörred) 
och sena kvällar och nätter då det kan behövas fler byten. Kvalitetsmålet 
ligger i linje med ett av effektmålen i Göteborgs trafikstrategi. 

• 15 minuter till City. Det tar max 15 minuter till City från alla tyngdpunkter 
och längs stråken in mot City. City är en av tyngdpunkterna, men en speciell 
sådan, vilket motiverar mycket hög tillgänglighet.

• Restidskvoten 1,25. De absoluta restidsmålen kompletteras med ett mål för 
restidskvoten i relationerna ovan. Studier visar att det krävs restidskvoter 
ner mot 1,25 för att uppnå en riktigt hög kollektivtrafikandel. Det innebär 
att det inte får ta mer än 25 procent längre tid med kollektivtrafiken än 
för motsvarande resa med bil. Restidskvoten mäts i målbilden mellan håll-
platser, vilket betyder att den verkliga restidskvoten dörr-till-dörr kan vara 
betydligt mer än 1,25. Enligt medborgardialogen är det acceptabelt att en 
resa ”tvärs över stan” (vilken kan ta en halvtimme enligt restidsmålen) tar 
10 minuter längre tid med kollektivtrafik än med bil. Korta resor ska gå fort. 

Turtäthet 
Kvalitetsmålen för turtäthet är:

• Tidtabellslös trafik dagtid. Trafikeringen i stomnätet upplevs som tidtabells-
lös från morgon till tidig kväll. Det betyder normalt ett intervall på 5–7 
minuter. Hög turtäthet längs ett stråk kan åstadkommas med flera linjer 
som är synkroniserade.

• 10–30 minuters turtäthet sena kvällar och nätter. Övrig tid, utom nattetid, 
kan turtätheten vara lägre med cirka 10 minuter som regel och cirka 15 
minuter i mindre frekventerade relationer och senare på kvällen. Även 
under natten trafikeras stomnätet regelbundet, med en turtäthet på 30 
minuter som riktvärde.

Turtätheten på länkar till vissa målpunkter kan vara lägre under de tider då 
aktiviteten i området är låg. 

I centrum kan hög turtäthet vara viktigare än möjligheten till direktresa, men 
resenärerna är annars tveksamma inför byten – som i så fall inte får ta mer 
än 5 minuter. Hög turtäthet är även viktig för att inte nödvändiga byten ska 
leda till för långa totala restider. Studier visar att en höjning av en redan hög 
turtäthet (4–5 minuter) i princip saknar betydelse för resenären. Dessutom 
ökar risken för att fordonen hamnar i kö och stör varandra i korsningspunkter.

Pålitlighet
Pålitlighet innebär att resenären vet att man kommer fram i tid, och begreppet 
inrymmer punktlighet både vid start- och slutpunkt. Om turtätheten är hög 
(de facto tidtabellslöst), är den enskilda turen mindre viktig eftersom väntan 
ändå blir kort. Inbegriper resan byten, behöver anslutande linjer också ha 
hög turtäthet. 

Kvalitetsmålen för pålitlighet är:

• Restiden är densamma oavsett tidpunkt under huvuddelen av dygnet. Det 
skapar en förutsägbarhet, men ställer krav på framkomlighet under rus-
ningstid samt på robusthet i trafikering och tidtabeller. 

Restidsmålen ovan betyder att det från Vårväderstorget 
tar max 30 minuter till Frölunda Torg, Mölndals stadskärna 
eller Sahlgrenska. Det tar max 15 minuter från Mölndals 
stadskärna till City.

MÅL 
PUNKT

TYNGD 
PUNKT

TYNGD 
PUNKT

15 min

15 min

30 min

CITYTYNGD 
PUNKT

30 min

30 min

30 m
in

NEXTSTOP 2035: 5–10 MIN  
= TIDTABELLSLÖST

I medborgardialogen ansågs 5–10 minuter 
vara tidtabellslöst. Lägre turtäthet ansågs vara 
mer acceptabel vid längre resor, vilket också 
bekräftas av andra undersökningar. Kollektivtra-
fiken ska gå dygnet runt, men det finns förståelse 
för att turtätheten är lägre på natten.

MARCHETTIS KONSTANT

30- och 15-minutersmålen syftar till att uppnå 
jämlik tillgång till storstadens arbetsmarknad och 
utbildningsmöjligheter och till City. De som bor 
i innerstaden har gång- eller cykelavstånd – det 
tar max en kvart. De som bor eller arbetar längre 
ut får, med stöd av kollektivtrafiken, samma 
möjlighet.

I genomsnitt är människor beredda att lägga 
sammanlagt en timme på att resa till och från 
jobbet. Den så kallade Marchettis konstant gäller 
för städer över hela världen och har varit stabil 
över tid. Tar resan längre tid än 30 minuter väljer 
flertalet ett snabbare färdmedel – eller ett annat 
jobb. Restidsmålen gäller hållplats till hållplats, 
vilket innebär att restiden dörr till dörr blir längre.

Restidsmål Målbild Koll2035.

Källa: Västra Götalandsregionen, Göteborgs 
Stad, Mölndals stad & Partille kommun. 2018. 
Målbild Koll2035.

Källa: Västra Götalandsregionen, Göteborgs Stad, Mölndals stad & Partille kommun. 2018. 
Målbild Koll2035.

Utpekade stråk och bytespunkter.
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Del 2. 
Utgångspunkter för 
en omvandling av Dag 
Hammarskjöldsleden

26 27



2.1. Överblick av 
utgångspunkter

Bildkälla: Stadsbyggnadskontoret, Göteborgs Stad
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I detta kapitel presenteras de viktigaste 
utgångspunkterna som sätter ramarna för en 
omvandling av Dag Hammarskjöldsleden till 
boulevard.

Hela del 2 av denna rapport diskuterar utgångspunkter för en 
boulevardomvandling och utveckling av Dag Hammarskjöldsta-
den. Delen är uppdelad i 3 kapitel. I detta första kapitel presenteras 
en överblick av de viktigaste utgångspunkterna som sätter ramarna 
för en omvandling av Dag Hammarskjöldsleden till boulevard. 
I nästföljande kapitel (2.2) presenteras kollektivtrafiksystemets 
kapacitet och begränsningar närmare, samt vad det innebär för 
stadsutvecklingen i Göteborg. I kapitel 2.3 diskuteras hur de vägval 
som presenteras i kapitel 2.2 påverkar de olika stadsbyggnadsidéer 
som finns för Dag Hammarskjöldstaden. 

Dag Hammarskjöldsledens läge och 
roll idag
Dag Hammarskjöldsleden är en cirka 5 km lång trafikled som 
sträcker sig i nord-sydlig riktning mellan Järnbrottsmotet och 
Linnéplatsen. Med sin långa sträckning går leden genom två 
stadsdelar: Askim-Frölunda-Högsbo och Majorna-Linné. År 2017-
2018 trafikerade cirka 24 000 fordon/dygn sträckan norr om 
Marklandsplatsen och cirka 31-37 000 fordon/dygn sträckan söder 
om Marklandsplatsen. Trafiken längs stråket har överlag minskat 
betydligt under de senaste årtiondena, om än i olika utsträckning 
på olika delsträckor.

Leden är idag en viktig länk i stadens övergripande vägnät och 
förbinder Övre Husargatan, Per Dubbsgatan, Högsboleden, Mar-
gretebergsgatan, Marconigatan, A Odhners gata, Radiovägen och 
Frölunda Smedjegata med varandra. Samtidigt är den ett av de 
kapacitetsstarka och mest gena transportstråken för regional och 
kommunal bil- och kollektivtrafik, samt pendlingscykeltrafik från 
sydvästra Göteborg till stadskärnan - det vill säga för genomfart-
strafik. Det är en av de viktigaste planeringsförutsättningarna för en 
framtida omvandling av leden och stadsutveckling i trafikområdets 
direkta närhet och omgivning. En omvandling av en storskalig 
trafikled av den här typen kommer nämligen att få stora effekter 
på både resmönstren inom området och trafiksystemet utanför 
området, särskilt omkringliggande trafikleder.

Konstruktioner som börjar nå sin 
livslängd
Många av brokonstruktionerna längs Dag Hammarskjöldsleden är 
cirka 50 år gamla. Deras beräknade livslängd är 80-100 år och inom 
en inte alltför lång tid kommer det därför finnas ett stort under-
hålls- och reinvesteringsbehov för dessa. En mycket översiktlig 
kostnadsuppskattning är att underhållet för brokonstruktionerna är 

cirka 5 miljoner kronor/år, under de kommande 30 åren. En annan 
utformning av leden skulle kunna innebära att mycket av ledens 
underhållsbehov kan byggas bort.

En järnväg kan bli aktuell här
Arbetet med en utveckling av kollektivtrafiksystemet i detta och 
angränsande planeringsarbeten, har visat på en potentiell möjlig-
het att anlägga en ny järnväg inom Göteborg. Möjligheten med en 
utveckling av järnvägssystemet (med koppling till Västlänken) har 
utretts tidigare i olika studier och det finns ett utredningsområde 
för järnväg i detta område i nu gällande översiktsplan. Sträckning-
en för denna går från Haga station vidare söderut i väg 158:s stråk, 
till Kungsbacka C. En sådan utbyggnad av järnvägssystemet har en 
stor inneboende potential för hela Göteborgs Stad och Göteborgs-
regionens utveckling - särskilt med en eventuell vidareutveckling 
där även Hamnbanan och Bohusbanan ansluts till Västlänken. 

En utbyggnad av järnvägssystemet på detta sätt skulle få långtgå-
ende strukturerande effekter för Göteborgs stadsutveckling. Den 
skulle också medföra konsekvenser för bland annat Göteborgsre-
gionens och arbetsmarknadsregionens utveckling, samt stadens 
roll som regioncentrum. Utbyggnaden av järnvägssystemet har 
också nationell betydelse och kan påverka möjligheten till nationell 
tågtillgänglighet både för gods och människor. Det är därför en 
mycket viktigt strategisk fråga för flera aktörer och behöver därför 
utredas närmare. 

Stadsutvecklingspotentialen kring en/flera järnvägsstationer 
varierar mycket beroende på var de skulle lokaliseras i det här om-
rådet. Om en järnväg från Haga station vidare söderut i väg 158:s 
stråk skulle bli aktuell, är linjedragningen fortfarande inte klarlagd. 
Alternativ för både den västra och östra sidan om Dag Hammar-
skjöldsleden har undersökts översiktligt, liksom en linjedragning i 
Dag Hammarskjöldsleden. En linjedragning i Dag Hammarskjölds-
ledens sträckning får stor inverkan på boulevardomvandlingen, 

Centrum

Frölunda

Kungsbacka

Hede

Mölndal

Nya Hovås

Dagens funktion: trafikled (motorväg) med 
hög kapacitet  och mycket god framkomlighet 
för regional och kommunal biltrafik.

Stadsutvecklingen i Dag Hammarskjöldstaden 
behöver ta hänsyn till en eventuell framtida 
järnväg genom området, med tillhörande 
station(er).

Fotograf: Frida Winter

Bildkälla: Stadsbyggnadskontoret, Göteborgs 
Stad

Bildkälla: Stadsbyggnadskontoret, Göteborgs 
Stad

30 31



som då behöver samsas med ett spårreservat för järnväg på delar 
av sträckan. Järnvägen har förutsatts behöva passera över Söder-/
Västerleden. Norr om Söder-/Västerleden förutsätts järnvägen så 
snart som möjligt gå ner under mark, hela vägen till Haga station.

Den nya översiktsplanen med dess fördjupning för Högsbo-Frölun-
da redovisar inte utredningsområdena för samtliga sträckningar 
som har studerats. Antalet utredningsområden som redovisas på 
markanvändningskartan har begränsats och en sträckning via till 
exempel Frölunda Torg redovisas inte. De potentiella järnvägs-
sträckningar som översiktligt har studerats av Trafikverket redovisas 
i figuren till höger. I ett eventuellt fortsatt utredningsarbete om 
järnväg enligt Trafikverkets studie kommer det att vara av intresse 
att studera samtliga sträckningar som studien har redovisat som 
tänkbara.

Dag Hammarskjöldstaden behöver 
grundas på en kapacitetsstark 
kollektivtrafik
När staden växer och invånarna blir fler behöver trafiksystemet 
användas mer effektivt och byggas ut där det är nödvändigt. All 
om- och utbyggnad av trafiksystemet behöver ställas i relation 
till hur det gagnar stadens mobilitet på bästa sätt och bidrar 
med tillgänglighet för så många invånare som möjligt. Dag Ham-
marskjöldstaden behöver därför grundas på en kapacitetsstark 
kollektivtrafikstruktur, så att nuvarande och tillkommande invånare 
här kan genomföra sina längre resor med kollektivtrafik i avsevärt 
högre utsträckning än idag.

En boulevardomvandling påverkar också resenärer från södra 
Göteborg (längs områdena runt väg 158), som idag reser med 
den stadsnära expressbusstrafiken längs Dag Hammarskjöldsle-
den. Behoven för dessa resenärer behöver tas i beaktande vid en 
omvandling, så att de erbjuds en så attraktiv resa som möjligt. 

Införandet av metrobuss, enligt Målbild Koll2035, är en viktig 
pusselbit för kollektivtrafikstrukturen i Dag Hammarskjöldstaden. 
Enligt målbilden ska de stadsnära expressbussarnas funktion idag 
(norrut från Järnbrott) ges en annan trafikering för att bland annat 
möjliggöra andra reserelationer och avlasta City. Stadsbanan och 
metrobussen behöver tillsammans bli de bärande färdmedlen för 
både befintliga invånare och ha potentialen att attrahera en stor 
del av de nya invånare som kommer att flytta till sydvästra Göte-
borg. Detta för att möjliggöra att de något längre resorna inom/till/
från denna stadsdel ska kunna ske på ett hållbart och attraktivt sätt. 

I arbetet med att hitta en lämplig utbyggnad av kollektivtrafiksys-
temet, som kan matcha stadsutvecklingen, har dock framkommit 
att stadens kollektivtrafiksystem har inneboende begränsningar. 
Dessa får särskilt stor effekt i centrala Göteborg men även i stadens 
sydvästra del, vilket påverkar möjligheterna till stadsutveckling. 
Mer att läsa om detta finns i kapitel 2.2.

En stor del av den lokala trafiken 
behöver ske med gång och cykel
Utöver en kapacitetsstark kollektivtrafik behöver stadsdelen också 
möjliggöra att en stor del av de lokala resorna, inom stadsdelen, 
kan genomföras med gång och cykel. Biltrafiken ska ges utrymme 
i stadsdelen, men inte med samma typ av framkomlighet för 
genomfartstrafik som idag. Detta är nödvändigt för att det ska 
vara möjligt att genomföra stadsutvecklingen intill boulevarden. 
Denna omställning mot ett mer hållbart resande krävs också för att 
stadens klimatmål ska kunna nås.

Dag Hammarskjölds boulevard 
behöver länka ihop öst och väst
Göteborg är en stad där skillnaderna bland invånarnas livsvillkor är 
stora och ojämlikheten är utbredd. En del i att förbättra situationen 
och åstadkomma ett mer jämlikt Göteborg är att arbeta för en mer 
likvärdig tillgänglighet till stadens gemensamma rum. Idag delas 
staden av ett antal fysiska och mentala barriärer. För att de gemen-
samma offentliga rummen ska bli mer tillgängliga för alla behöver 
dessa barriärer överbryggas. 

Dag Hammarskjöldsleden är en av stadens stora fysiska barriärer. 
Med sin utbredning avskärmar den effektivt Frölunda och östra 
Högsbo från varandra. Den försämrar också tillgängligheten till 
några av stadens viktigaste parker och naturområden: Slottssko-
gen, Botaniska trädgården och Änggårdsbergen. 

Stadsutveckling är ett viktigt verktyg i att binda samman områ-
den och platser som tidigare varit åtskilda och på så sätt bidra 
till att staden blir mer tillgänglig, sammanhållen och jämlik. En 
omvandling av Dag Hammarskjöldsleden behöver därför bidra till 
att dagens barriärverkan minskar och att målpunkterna längs med 
sträckan tillgängliggörs för fler av stadens invånare. Samtidigt som 
Dag Hammarskjöldstaden kommer att få en viktig funktion som 
sammanbindande länk, är det samtidigt ett så pass stort stadsom-
råde att det måste få en tydlig egen identitet. 

Viktiga genomförandefrågor

Lång utbyggnadstid - i etapper
Utbyggnaden av Dag Hammarskjöldstaden är ett omfattande 
stadsutvecklingsprojekt som kommer att ta lång tid att bygga ut. 
Stadsutvecklingen behöver därför anpassas till en etapputbygg-
nad, så att den framväxande staden fungerar under uppbyggna-
den.

Mobilitet under utbyggnadstiden
Mobiliteten behöver anpassas i de olika etapperna av stadsutveck-
lingen, där resandet från områden utanför Dag Hammarskjöldsta-

Illustration som visar de fem alternativ för 
en järnvägssträckning som ursprungligen 
analyserades översiktligt av Trafikverket. Det 
blå alternativet (längst västerut) ströks senare 
av genomförbarhetsskäl.

Källa: Trafikverket. 2020. Pendeltåg i kollektiv-
trafikreservatet. Ärendenummer 2020/86077.

Fotograf: Frida Winter

Fotograf: Frida Winter
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PLANERA FÖR EN SAMMANHÅLLEN STAD
Fysisk och social sammanhållning hänger tätt ihop. Om stadens delar hänger 
ihop skapas förutsättningar för mer jämlika livschanser. Människor möts istället 
för att hållas isär av fysiska, och i många fall också sociala barriärer. Större trafik-
leder utgör idag kraftiga barriärer i staden. Göteborgs strukturer med älven, berg 
och större naturområden bidrar till stadens karaktär, identitet och kvaliteter, men 
kan också utgöra barriärer. 

Skapa ett väl fungerande nätverk av gator och gångvägar Barriäreffekter från 
trafikleder och oanvända ytor ska överbryggas så att staden kopplas samman och 
får ett finmaskigt, sammanhängande gatunät. Orienterbara och gena kopplingar 
i gatunätet förbättrar tillgängligheten för alla trafikanter och gör det lättare att 
ta sig fram. Dessutom kan stadslivet spridas till fler platser. Gående och cyklister 
ska ges förtur på lokalgator och hastigheter i stadens lokalnät ska anpassas efter 
i första hand gående.

Bind ihop staden med snabb och pålitlig kollektivtrafik Kollektivtrafik är ett 
kapacitetsstarkt och effektivt sätt att resa och ökar tillgången till hela staden för 
fler. Satsning på kollektivtrafiken ska korta restiderna, öka kapaciteten och höja 

pålitligheten, framförallt i ett snabbt nät mellan stadens tyngdpunkter och 
till viktiga målpunkter. 

Planera för ett varierat utbud av bostäder En variation av upp-
låtelseformer,  bostadstyper och prisbilder bidrar till att möta 

göteborgarnas behov och efterfrågan samt motverkar seg-
regation och polarisering. Det gäller inom staden som hel-
het men även inom olika stadsdelar och områden. Det ger 
förutsättningar för en blandad befolkningssammansätt-

ning och ett socialt blandat boende.   

Bevara och skapa nya intressanta målpunkter Tillgång 
till offentliga rum och platser är en förutsättning för att 
mötas på jämlika villkor. Människor från olika sociala 
grupper kan då se varandra i det dagliga livet. Parker, torg, 
utsiktsplatser, badplatser, idrottsanläggningar, lekplatser 
och kulturhus är exempel på värdefulla offentliga platser 
som ska värnas och skapas.
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den särskilt behöver tas omhand. Detta med anledning av att leden 
idag fyller en viktig funktion för sådana resor.

Markinnehav
Kommunen äger förhållandevis lite mark i detta område och 
markinnehavet är främst lokaliserat i anslutning till trafikleden.

Dagvatten och skyfall
Dag Hammarskjöldsleden är lågt beläget i ett stort avrinningsom-
råde och behöver kunna härbärgera både omfattande mängder 
dagvatten och skyfallsytor för framtida extremväder. Samtidigt har 
dagvattensystemet i Dag Hammarskjöldsledens stråk, Högsbo/Frö-
lunda och Högsbo industriområde kapacitetsbrister och är under-
dimensionerat. I samband med stadsutveckling i området behöver 
man säkerställa en ökad kapacitet i dagvattenhanteringen. 

Vad gäller skyfall är det ett krav att markanvändningen som föreslås 
är lämplig ur översvämningssynpunkt, samt att byggnader och 
byggnadsfunktioner inte skadas vid ett 100-årsregn. Detta måste 
uppfyllas om en förändrad markanvändning ska vara genomförbar. 
För nya detaljplaner är kraven dock högre: då ska ingen ny be-
byggelse skadas vid skyfall. Tillkommande bebyggelse eller större 
förändringar i markanvändningen i ett område kan därför innebära 
ett större behov av skyfallsåtgärder än vad dagens strukturplane 
visar.

Det finns en samverkansöverenskommelse mellan flera av stadens 
förvaltningar gällande lösningar för stadens skyfalls- och dagvat-
tenhantering. Denna överenskommelse förespråkar i första hand 
samlade lösningar och ej många mindre lösningar, av ekonomiska 
och underhållsmässiga skäl. Skyfalls- och dagvattenhanteringen 
i Dag Hammarskjöldstaden behöver i största möjliga mån följa 
överenskommelsen. 

Ledningar
Stora ledningsstråk löper i Dag Hammarskjöldsledens stråk idag. 
Underhåll och eventuell flytt av dessa ledningar är mycket kostsam-
ma. Utgångspunkten för denna studie har därför varit att de ligger 
kvar i befintligt läge, vilket har haft stor påverkan på boulevardsför-
slagets utformning.

Geoteknik
En övergripande geoteknisk undersökning togs fram för området 
i samband med boulevardens förstudie år 2015. Undersökningen 
har utgjort underlag för arbetet med denna åtgärdsvalsstudie 
och påverkat val av tekniska lösningar på ett övergripande plan. I 
rapporten konstaterades bland annat ”Blivande exploatering måste 
projekteras med erforderliga åtgärder för att minimera sättningar i 
området för så väl permanenta och temporära skeden. [...] Sättningskäns-
liga konstruktioner som broar, väg- och spårbankar, stationer, ledningar 
i mark mm kommer i varierande omfattning att behöva utföras med 
sättningsreducerande åtgärder”. Exakt vilka lösningar som krävs i vilka 

delar av boulevarden kan inte fastslås i åtgärdsvalsstudiens skede. 
Men i arbetet med den kostnadsbedömning som har genomförts 
har den sättningsreducerande åtgärden påldäck använts som 
generell underbyggnad för spårvägen, för att hantera den pro-
blematik som finns kopplat till sättningar i området. I kommande 
planeringssteg behövs också studier av hur risken för vibrationer 
kan hanteras.

De geotekniska förutsättningarna beskrivs mer ingående i PM 
Genomförande, bilaga 13.

Sammanfattning
• Leden är idag en viktig länk i stadens övergripande vägnät. 

• Leden är ett av de kapacitetsstarka och mest gena transport-
stråken för regional och kommunal bil- och busstrafik, samt 
pendlingscykeltrafik från sydvästra Göteborg till stadskärnan, 
det vill säga för genomfartstrafik. 

• En omvandling av en storskalig trafikled av den här typen 
kommer att få stora effekter på både resmönstren inom 
området och trafiksystemet utanför området, särskilt om-
kringliggande trafikleder.

• För många av brokonstruktionerna längs Dag Hammarskjölds-
leden finns det ett stort underhålls- och reinvesteringsbehov, 
inom en inte alltför lång tid. En annan utformning av leden 
skulle kunna innebära att mycket av ledens underhållsbehov 
kan byggas bort.

• En utbyggnad av järnvägssystemet har en stor inneboende 
potential för hela Göteborgs Stad och Göteborgsregionens 
utveckling - särskilt med en eventuell vidareutveckling där 
även Hamnbanan och Bohusbanan ansluts till Västlänken. 
Staden behöver begrunda hur man ska välja att förvalta en 
sådan möjlighet och fatta aktiva beslut. 

• En järnvägsdragning i Dag Hammarskjöldsledens sträckning 
skulle få stor inverkan på boulevardomvandlingen, som då 
behöver samsas med ett spårreservat för järnväg på delar av 
sträckan.

• Stadsutvecklingspotentialen kring en/flera järnvägsstationer 
varierar mycket beroende på var de skulle lokaliseras i det här 
området. 

• Den nuvarande och nära förestående stadsutvecklingen inom 
hela den nya översiktsplanen och dess fördjupning för Hög-
sbo-Frölunda kan få helt avgörande effekter för om järnvägs-
station blir aktuell att lokalisera i området. 

• Omvandlingen av Dag Hammarskjöldsleden behöver bidra till 
att dagens barriärverkan minskar och att målpunkterna längs 
med sträckan tillgängliggörs för fler av stadens invånare.

• Dag Hammarskjöldstaden behöver grundas på en kapacitets-
stark och attraktiv kollektivtrafikstruktur, i annat fall kommer 
det ökade resbehovet framöver till stor del att ske med bil, 
vilket leder till negativa effekter på miljö, hälsa och stadsmiljö.

Fotograf: Lo Birgersson/Visuell Kommunikation
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De stora ledningsstråken i Dag Hammarskjöld-
stråket.
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2.2. Kapaciteten i 
kollektivtrafiksystemet

Bildkälla: Stadsbyggnadskontoret, Göteborgs Stad

• Stadsbanan och metrobussen behöver tillsammans bli de 
bärande färdmedlen i Dag Hammarskjöldstadens kollektivtra-
fikstruktur.

• Stadens kollektivtrafiksystem har inneboende begränsningar 
som påverkar möjligheterna till stadsutveckling.
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I det här kapitlet diskuteras kollektivtrafiksystemets 
kapacitet och begränsning, samt vad det innebär 
för stadsutvecklingen i Göteborg.

Dagens kollektivtrafiksystem i 
centrala Göteborg börjar nå sin 
begränsning
Kollektivtrafiksystemet som ska försörja Storgöteborg är uppbyggt 
på ett trafiksystem som går ovan mark, även i centrala Göteborg. 
Det innebär att det finns begränsningar i hur mycket mer trafik 
systemet som helhet kan tillföras. Detta då kollektivtrafiken konkur-
rerar om utrymme och tid, dels i relation till annan kollektivtrafik 
och dels till alla andra trafikslag som också finns ovan mark. 

Stadens kollektivtrafiksystem har fungerat förhållandevis väl fram 
till idag, men nu börjar det bli hårt ansträngt. Nu siktar planeringen 
för det framtida Göteborg mot en 50 procentig tillväxt av antalet 
invånare i hela staden och då blir kollektivtrafiksystemets kapacitet 
i markplan otillräcklig. Varje trafiksystem har sin begränsning och 
det finns en gräns för hur länge dagens kollektivtrafiksystem räcker 
till, även om det kompletteras och byggs ut.

Svårt att fullt ut realisera Målbild Koll2035
Målbild Koll2035 utgår ifrån vilket reseutbud som behövs för att 
möta en framtida efterfrågan på resande i Storgöteborg, baserat på 
den markanvändning som planeras till år 2035. Den föreslår bland 
annat införandet av flera nya kollektivtrafikkoncept, däribland 
stadsbana och metrobuss. I målbilden pekas både Dag Ham-
marskjöldsleden och nuvarande Frölundabanan ut som stadsba-
nestråk.

I Göteborgs Stads fortsatta arbete med att verkställa Målbild 
Koll2035 har dock tidiga analyser visat att det är svårt att fullt 
ut möjliggöra den föreslagna utvecklingen av spårtrafiken som 
beskrivs i målbilden. Detta då kapacitetstaket överskrids i de 
centrala delarna av spårvägsnätet. Det är helt enkelt väldigt svårt 
att rymma all den föreslagna trafiken i markplan, med dess inbör-
des korsningsanspråk och i relation till andra anspråk i trafik- och 
stadsmiljön. 

Komplettera kollektivtrafiksystemet 
eller justera tillväxtmålet?
Om resandebehoven hos den tillkommande befolkningen inte ska 
ske med i huvudsak bil, står Storgöteborg nu inför behovet av att 
komplettera sitt kollektiva trafiksystem med ett planskilt järnvägs-
system. Detta skulle både kunna öka robustheten i stadens trafik-
system, men också skapa förutsättningar för tillväxt och utveckling 
till en storstadsregion. 

Alternativet till ett planskilt järnvägssystem bör vara att justera ned 
målsättningen för den framtida befolkningstillväxten. Detta för att 
resandebehoven ska kunna tas omhand inom ramen för en reali-
serbar utbyggnad av befintligt kollektivtrafiksystem.

Vad föreslår den nya 
översiktsplanens fördjupning för 
utvecklingen i sydvästra Göteborg?
Planförslaget för hela området för den nya översiktsplanens 
fördjupning för Högsbo-Frölunda (som omfattar ett större område 
än Dag Hammarskjöldstaden) innebär bland annat att 100–110 
hektar verksamhetsområden i sydvästra Göteborg föreslås om-
vandlas till blandstad, med huvudsakligt innehåll av bostäder. 
Enligt planförslaget finns det en maximal potential för knappt 100 
000 invånare år 2050, inom hela området. Detta kan jämföras med 
att cirka 53 000 invånare bor i området år 2020. Fördelningen av de 
tillkommande invånarna vid en maximal utbyggnad inom planens 
område framgår av figurerna nedan. 
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Sektor Boende 2020

Pågående 
utveckling, 
skattning

Boende min 
2050

Boende max 
2050

Änggården 1400 0 1000 2000

Nordvästra sidan 
utom boulevar-
dens västra sida

35950 10200 50000 58500

Nordöstra sidan 
med västra sidan 
av boulevarden

0 3800 16500 24000

Sydvästra sidan 11400 2600 16000 18000

Sydöstra sidan 4400 1900 5500 8000

Totalt i
planområdet

53150 18800         Snitt ca 100 000
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Sektor Boende 2020

Pågående 
utveckling, 
skattning

Boende min 
2050

Boende max 
2050

Änggården 1400 0 1000 2000

Nordvästra sidan 
utom boulevar-
dens västra sida

35950 10200 50000 58500

Nordöstra sidan 
med västra sidan 
av boulevarden

0 3800 16500 24000

Sydvästra sidan 11400 2600 16000 18000

Sydöstra sidan 4400 1900 5500 8000

Totalt i
planområdet

53150 18800         Snitt ca 100 000

Föreslagen omfattning och fördelning av tillkommande bostäder enligt den nya översiktspla-
nens fördjupning för Högsbo-Frölunda.
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Nuvarande + pågående + ÖP:s fördjupning för Högsbo 
Frölunda: ~100 000

Nuvarande befolkning + pågående planering: ~72 000

Nuvarande befolkning inom området för ÖP:s fördjup-
ning för Högsbo-Frölunda: ~53 000 

Antal invånare idag och 
i framtiden. Varje cirkel 
representerar 2000 individer 
(nattbefolkning).

En framtida befolkning på 
cirka 98 500 i området.
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ANALYS AV UTBUD

Möjligt framtida utbud av spår-
vägstrafik har studerats i sex olika 
scenarier (”A”, ”B”, ”C”, ”D”, ”E” och ”F”). 
Scenarierna varierar med avseende 
på antal turer, längd på vagnar och 
antal linjer. För samtliga scenarion 
valdes komfortkapaciteten1 ut som 
dimensionerande för beläggningen 
på en linje. Detta för att spårvagnas 
teoretiska maxkapacitet alltid är hö-
gre än resenärernas upplevda max-
kapacitet (komfortkapaciteten). 

Scenario C valdes ut som dimen-
sionerande utbudsscenario. Detta 
är det scenario som maximerar 
kapaciteten med hänsyn till be-
gränsningar i omgivande plan-
korsningar i det anslutande spår-
vägsnätet. Det förutsätter dock att 
flaskhalsar i centrala Göteborg har 
byggts bort, så att det är möjligt att 
trafikera med den ytterligare linje 
som dess trafikupplägg innebär. 
Det förutsätter troligen också att 
Lindholmsförbindelsen är byggd. 
De andra scenarierna valdes bort 
på grund av att de förutsätter en 
högre turtäthet. Det ökar i sin tur 
osäkerheten för huruvida de är 
möjliga att genomföra, givet de 
inneboende begränsningarna i 
ett markbundet spårvägssystem. 

1 Komfortkapacitet = antalet 
sittplatser + 40 procent av antalet 
ståplatser.

ANALYS AV EFTERFRÅGAN

Efterfrågan på resor är beroende 
av dels hur många människor som 
bor och verkar inom området, 
samt hur och i vilken omfattning 
de reser. I efterfrågeanalyserna 
har hela området för den nya 
översiktsplanens fördjupning för 
Högsbo-Frölunda omfattats. Det 
är pendling till och från stadsde-
larna under dygnets mest belas-
tade timme1 som har beräknats. 

I korthet har fyra olika scenarier 
för efterfrågan analyserats: ”2040 
Lågt”, ”2040 Troligt lågt”, ”2040 
Troligt högt” och ”2040 Högt” (se 
kolumn till höger). Samtliga har 
haft målår 2040 och utgått ifrån 
en full utbyggnad inom fördjup-
ningens område, det vill säga 
cirka 100 000 invånare totalt. 

Samtliga scenarion förutom 
”2040 Högt”, baseras på antagan-
det om att fördelningen mellan 
buss och spårvagn är ungefär 
densamma som dagens relativa 
fördelning mellan trafikslagen, 
samt att resandet i maxtimme 
och maxriktning följer samma 
mönster som dagens resande. 

1 maxtimmen som inträffar på 
morgonen.

Fotograf: Rebecca HavedalFotograf: Rebecca Havedal

Men omfattande förtätning pågår 
redan
Det pågår dock redan omfattande förtätningsprojekt i sydvästra 
Göteborg, nästan uteslutande i form av bostäder. Inom området för 
den nya översiktsplanens fördjupning för Högsbo-Frölunda pågår 
bostadsprojekt för närmare 20 000 invånare, varav huvuddelen 
ligger inom den nordvästra kvadranten. Detta utan större komplet-
terande förstärkningar i trafiksystemet. Bostäderna lokaliseras dock 
huvudsakligen i kollektivtrafiknära lägen, det vill säga i närheten 
av Frölundabanan. Men merparten av de tillkommande invånarnas 
arbetsplatser kommer att ligga utanför det direkta närområdet, 
samtidigt som målpunkterna i stadskärnan fortsatt kommer att ha 
en stor dragningskraft. Reseanspråken kommer därför att öka och 
många fler resor behöva ske med kollektivtrafik till andra delar av 
staden och regionen. 

Hur påverkas Dag 
Hammarskjöldstaden av pågående 
förtätning i sydväst?
Som tidigare nämnts föreslår Målbild Koll2035 att det ska finnas två 
stadsbanor i sydvästra Göteborg: Frölundabanan och stadsbanan i 
Dag Hammarskjöldsledens sträckning. Mellan Annedalsmotet och 
Marklandsplatsen går de dock i gemensam sträckning, på samma 
bana. Detta innebär att spårtrafiken på de båda banorna behöver 
balanseras gentemot varandra, så att man inte överskrider maxka-
paciteten på sträckan Annedalsmotet-Marklandsplatsen. 

Denna studie bedömer att det finns kapacitetsutrymme att införa 
en helt ny spårvägslinje på sträckan söder om Annedalsmotet. 
För att det ska finnas tillräcklig kollektivtrafikkapacitet för stadsut-
vecklingen i Dag Hammarskjöldstaden krävs dock att stadsbanan 
i boulevarden trafikeras av två spårvägslinjer. På grund av behovet 
att balansera trafiken på boulevardens stadsbana med den på 
Frölundabanan, behöver därför en av spårvägslinjerna på Frölunda-
banan flyttas och bli en av boulevardens spårvägslinjer, åtminstone 
mellan Marklandsplatsen och Musikvägens hållplats. 

När det nu pågår omfattande förtätning i Frölunda, Kaverös och 
Flatås, innebär det att alltmer av den tillgängliga kollektivtrafikka-
paciteten på Frölundabanan kommer att intecknas för de framtida 
invånarna i banans närhet. Ju längre tiden går kommer det alltså 
att bli svårare att flytta en av spårvägslinjerna till Dag Hammar-
skjölds boulevard. Den pågående planeringen påverkar därmed 
Dag Hammarskjöldstadens framväxt i hög utsträckning.

Balanserad stadsutveckling 
eftersträvas
Utgångspunkten för det förvaltningsgemensamma arbetet har 
varit att stadsutvecklingen behöver vara balanserad gentemot 
kollektivtrafikens kapacitet. Detta för att invånarna ska kunna ha en 

fortsatt god kollektivtrafikförsörjning och därmed god tillgänglig-
het till staden, samtidigt som stadens mål för ett hållbart resande 
fortsatt kan nås. 

”Styrande för när och om omvandlingen kan ske är att kollektivtrafik-
kapacieteten ökar i motsvararande takt som befolkningen och behovet av 
förändrade resmönster kräver”. 
(ur den nya översiktsplanen med dess fördjupning för Högsbo-Frö-
lunda).

Utredningsarbetena för fördjupningen av den nya översiktsplanen 
och denna åtgärdsvalsstudie har tillsammans studerat hur omfat-
tande stadsutveckling som kan föreslås, givet kollektivtrafiksys-
temets kapacitet. Huvudfrågan har varit om kollektivtrafiken kan 
försörja en utbyggnad för knappt 100 000 invånare inom området 
för den nya översiktsplanens fördjupning. Om inte, hur stor utbygg-
nad är möjlig?

1 summerat i ett tvärsnitt på Frölundabanan, mellan Marklandsplatsen och 
Annedalsmotet.

Vad säger analysresultaten gällande 
kollektivtrafikens kapacitet?
I kapacitetsanalyserna har dels studerats hur mycket spårvägstrafik 
som kan erbjudas området för den nya översiktsplanens för-
djupning för Högsbo-Frölunda som helhet1 och dels en möjlig 
fördelning av spårvägstrafiken mellan en stadsbana i boulevarden 
och Frölundabanan. Analyserna har utgått ifrån olika scenarier 
för både efterfrågan på och utbud av kollektivtrafik. En ingående 
beskrivning av förutsättningar och beräkningar finns i bilaga 9 PM 
Kollektivtrafik med fokus spårväg.

Analysresultaten visar att cirka 6000 personer kommer att ha ett 
behov av att resa med spårväg från området för den nya översikts-
planens fördjupning till centrala Göteborg (under maxtimmen), om 
planförslagets fulla potential realiseras (knappt 100 000 invånare).  
Detta motsvarar en efterfrågan som möter trafikstrategins mål 
för resande från området. Den förutsätter dock att bland annat 
metrobuss blir ett attraktivt alternativ för kollektivtrafikresor via de 
statliga trafiklederna. Denna resandeefterfrågan från 6000 perso-
ner, för kollektivtrafikresor norrut från området under morgonens 
maxtimme, är den som har använts som dimensionerande för att 
dra slutsatser i studien. 

Som nämndes i del 1 av denna rapport pekar Målbild Koll2035 ut 
stadsbana som nödvändig i boulevarden (av kapacitetsskäl) för att 
möta framtida efterfrågan från exploatering i området. Trafikana-
lyserna som genomförts i denna studie har kunnat validera den 
slutsatsen. Detta genom att visa att en kollektivtrafikförsörjning 
med enbart buss inte skulle vara tillräcklig för den maximala stads-
utvecklingen i området för den nya översiktsplanens fördjupning 
för Högsbo-Frölunda (knappt 100 000 invånare).

Även utbudet av kollektivtrafikresor med spårvägstrafiken analyse-
rades med hjälp av scenarier. Resultaten ger att den dimensione-
rande kapacitet som bör användas är 5000 personer per timme och 
riktning. Som jämförelse ligger idag kapaciteten på 3600 personer 
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per timme och riktning. Ändå upplevs en del av turerna på linjer på 
Frölundabanan vara högt belagda idag. 

Sammantaget överstiger alltså den dimensionerande efterfrågan 
på 6000 personer (per timme) kapaciteten på 5000 personer (per 
timme), med 1000 personer per timme. Efterfrågan på kollektiv-
trafikresor med spårväg behöver därför anpassas till det möjligt 
framtida utbudet. Detta bör ske genom att anpassa stadsutveck-
lingen till en lägre utbyggnadsvolym.

Fördjupningen av den nya 
översiktsplanen kan behöva 
begränsas
En övergripande slutsats från kapacitetsanalyserna är att spårvägs-
systemets kapacitet medför begränsningar för hur omfattande 
stadsutvecklingen kan bli inom området för den nya översiktspla-
nens fördjupning för Högsbo-Frölunda. Begränsningarna har sin 
grund i att det finns ett maxtak för hur många spårvagnar som kan 
trafikera i markplan genom korsningar i centrala Göteborg. Det 
påverkar i sin tur hur stor kollektivtrafikkapacitet som kan erbjudas 
till sydvästra Göteborg. 

Med nu känd kunskap motsvarar ovan nämnda begränsning till ett 
resande på 5000 personer under maxtimmen, en markanvändning 
på cirka 85 000 invånare inom området för den nya översiktspla-
nens fördjupning. Det skulle innebära en reducering med cirka 15 
000 invånare från den fulla potentialen i området om knappt 100 
000 invånare.

I spårvägsbegränsningen uppstår 
ett första vägval
I denna situation uppstår ett första vägval för staden att göra. An-
tingen kan staden välja att bejaka utvecklingen i Målbild Koll2035 
och arbeta för att anlägga en stadsbana i Dag Hammarskjöldsle-
dens sträckning. Detta är scenario ”Med stadsbana till Järnbrott”. 
Valet att göra det får till följd att en del av all pågående - samt all 
tillkommande - planering väster om leden (i Frölunda, Högsbo, Ka-
verös och Tynnered) måste bromsas permanent eller tills en järnväg 
angör Frölunda. Annars kommer inte kollektivtrafikkapaciteten att 
räcka till för de nya bostäderna i dessa områden. 

Det andra alternativet är att bejaka den pågående planeringen 
väster om leden och låta den färdigställas. Detta är scenario ”Med 
vagnen till Frölunda”. Det innebär att staden inte kan fullfölja 
utvecklingen inom Målbild Koll2035, med stadsbana hela vägen till 
Radiomotet/Järnbrott i boulevardens sträckning. Detta på grund av 
att ingen av spårvägslinjerna längs Frölundabanan då kan flyttas till 
att enbart trafikera boulevarden, hela vägen mellan Marklandsplat-
sen och Radiomotet/Järnbrott. De två spårvägslinjerna som trafi-
kerar boulevarden söder om Marklandsplatsen behöver svänga av 
vid Marconimotet och därefter fortsätta trafikera Frölundabanan, 

mellan Musikvägen och Frölunda torg. Detta för att tillhandahålla 
tillräcklig spårvägskapacitet längs södra delen av Frölundabanan. 

Staden behöver fatta ett beslut om vilken av dessa vägar man vill 
gå, eftersom pågående planering fortgår så länge inget annat med-
delas. Båda alternativen får följdeffekter för stadsutvecklingen. 

Finns det vägar runt 
spårvägsbegränsningen?
På lång sikt kan det finnas flera sätt att komma förbi spårvägsbe-
gränsningen och möjliggöra för att den fulla potentialen i den nya 
översiktsplanens fördjupning för Högsbo-Frölunda förverkligas:

• Ett alternativ vore om en ny järnväg drogs inom fördjupning-
ens område och minst en station anlades, antingen i Frölunda 
eller Järnbrott. Då skulle kollektivtrafiksystemets kapacitet öka 
avsevärt, vilket möjliggör hela den önskade stadsutveckling-
en. Järnvägsalternativet har flest fördelar, men är en lösning 
som medför stora investeringar och kan vara på plats först om 
flera decennier. 

• Ett annat alternativ vore att försöka komma förbi begräns-
ningarna i spårvägssystemet i centrum av Göteborg. Det 
skulle kräva att spårvägen planskiljs i sin helhet, i alla de 
punkter där den möter andra anspråk i markplan. Det bedöms 
som mindre effektivt, troligt och genomförbart. 

• Ett tredje alternativ vore att prioritera området för den nya 
översiktsplanens fördjupning och behov av kollektivtrafik-
kapacitet, före någon annan del av Göteborg. Det vill säga 
fördela tillgänglig spårvägskapacitet på ett annat sätt. Huru-

Vägval nr 1: 
Bejaka pågående planering eller 

bejaka Målbild Koll2035?

Tidslinje
Nutid

 ”MED VAGNEN TILL FRÖLUNDA”
• Pågående planering bejakas
• Stadsbanan i boulevarden slutar i Marconimotet och svänger 

av mot Musikplatsen
• Nästan all pågående planering i Frölunda kan fortsätta
• Dag Hammarskjöldstaden söder om A Odhners gata realiseras 

inte.

 ”MED STADSBANA TILL JÄRNBROTT”
• Målbild Koll2035 bejakas
• Stadsbanan i boulevarden går ända till Radiomotet/Järnbrott
• En del av all pågående planering, samt all tillkommande 

planering i Frölunda/Tynnered måste bromsas permanent eller 
tills tåget är på plats
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som sker i närtid också gagnar staden på lång sikt. Exempelvis har 
dialogen med Trafikverket tydliggjort att staden behöver vara den 
drivande aktören om en järnväg ska komma till stånd i sydvästra 
Göteborg. Om en järnväg ingår i stadens önskade framtid krävs 
således att staden både är en drivande aktör i frågan och fattar 
aktiva stadsuvecklingsbeslut som stödjer en sådan linje. I annat fall 
riskerar den önskade utvecklingen att omöjliggöras.

”MED VAGNEN TILL  
FRÖLUNDA”

Vägval nr 1: 
Bejaka pågående 

planering eller  
bejaka Målbild 

Kol2035?

”MED STADSBANA 
TILL JÄRNBROTT”

Vägval nr 2: 
Utifrån att vi ska planera för tåg -  

går tåget via Frölunda eller Järnbrott och  
vilken effekt får det för  

stadsutvecklingen?
Tids- 
linjeNutid

  ”NÄSTA UPPEHÅLL, JÄRNBROTT!”
• All pågående planering i Frölunda kan fortsätta
• Stadsbanan viker av västerut i Marconimotet
• När tåget är på plats kan Dag Hammarskjöldstaden söder 

om A Odhners gata utvecklas till en regional knutpunkt, 
med regionala centrumfunktioner och verksamheter

  ”MAXIMALT MED SPÅR I FRÖLUNDA”
• Frölunda får både stadsbana och tåg
• All pågående planering i Frölunda kan fortsätta
• Tågstationen landar mitt i ett bostadsområde 
• (I detta scenario bör en av Frölundabanans spårvägslinjer 

ledas om till Radiomotet/Järnbrott, så att Dag Hammar-
skjöldstaden söder om A Odhners gata kan utvecklas med 
stadsbanan som grund)

  ”NÄSTA UPPEHÅLL, FRÖLUNDA!”
• Stadsbana till Radiomotet/Järnbrott
• Dag Hammarskjöldstaden söder om A Odhners gata kan 

utvecklas till kommunal knutpunkt
• En del av all pågående planering samt all tillkommande 

planering i Frölunda/Tynnered måste bromsas tills tåget 
är på plats

• När tåget är på plats kan den maximala planeringen för 
både Frölunda och Dag Hammarskjöldstaden realiseras

  ”PÅ RÄLS MED MÅLBILD KOLL2035”
• Stadsbanan kan nedgraderas och få mer lokal roll
• När tåget är på plats kan Dag Hammarskjöldstaden söder 

om A Odhners gata utvecklas till både en kommunal och 
regional knutpunkt

• En del av all pågående planering samt all tillkommande 
planering i Frölunda/Tynnered måste bromsas permanent

Om tåget går 
via Frölunda

Om tåget går 
via Järnbrott

Om tåget går 
via Frölunda

Om tåget går 
via Järnbrott

vida det är trafiktekniskt möjligt att nå Frölunda-Högsbo med 
så många vagnar som isåfall krävs, ligger dock utanför denna 
studies avgränsning att utreda.

Järnvägsmöjligheten leder till nästa 
vägval
Staden står således inför en eventuell boulevard- och stadsom-
vandling av Dag Hammarskjöldsleden och östra Högsbo, samtidigt 
som det finns begränsningar i utbyggnaden av befintligt kollektiv-
trafiksystem. Möjligheten att etablera en järnvägsstation i området 
öppnar dock nya möjligheter för den framtida stadsutvecklingen i 
sydvästra Göteborg. 

Stadsutvecklingspotentialen för en stadsdel med en järnvägssta-
tion med regional tillgänglighet, är helt annorlunda jämfört med 
den för stadsdelar utan en station. En järnvägsstation med regional 
tillgänglighet i så nära anslutning till det regioncentrum som 
Göteborg är, är en unik lokaliseringsfaktor för många intressen. 
Stadens aktörer behöver begrunda hur man ska välja att förvalta 
en sådan möjlighet och fatta aktiva beslut. Den nuvarande och 
nära förestående stadsutvecklingen inom hela området för den nya 
översiktsplanen med dess fördjupning för Högsbo-Frölunda, kan 
få helt avgörande effekter för om järnvägsstation blir aktuell att 
lokalisera i området. 

Med anledning av att det kan finnas en möjlighet att lokalisera 
en järnvägsstation i Dag Hammarskjöldstaden, ställs staden inför 
nästa vägval: 

• Vill staden skapa förutsättningar för att realisera den fulla po-
tentialen för den nya översiktsplanen med dess fördjupning 
för Högsbo-Frölunda?

• Om ja, vill man arbeta för att en tågstation ska lokaliseras i 
antingen Frölunda eller Järnbrott?

Beroende på hur staden valde att agera vid vägval 1, kommer olika 
scenarier att vara aktuella vid detta vägval, se figuren nästa sida. 
Om staden valde att bejaka pågående planering vid förra vägvalet 
(”Med vagnen till Frölunda”), vilar hela framväxten av boulevarden 
söder om Marconimotet på beslutet i vägval 2. 

Staden behöver vara drivkraften i järnvägsfrågan
Järnvägsmöjligheten innebär mycket stora osäkerheter - för lång 
tid framöver. Om en järnväg blir aktuell kommer det exempelvis 
att dröja lång tid innan vi vet vilken sträckning som är möjlig. Men 
redan nu kan staden skapa sig en uppfattning om vilken sträckning 
man tycker är mest lämplig. Möjligheterna till stadsutveckling 
skiljer sig helt åt beroende på om en järnvägsstation lokaliseras i 
Frölunda eller Järnbrott. 

Det är viktigt att stadens förvaltningar landar i en gemensamt lång-
siktig idé om en önskad framtid och fattar aktiva beslut som leder i 
den riktningen. På så sätt kan staden också föra en tydlig linje mot 
berörda aktörer och intressenter och tillse att den stadsutveckling 

En eventuell järnvägsstation i Frölunda skulle 
landa i en stadsmiljö med hög bostadstäthet.

Fotograf: Frida Winter

Fotograf: Frida Winter

En järnvägsstation i Järnbrott skulle landa i en 
stadsmiljö som antingen kan få högt bostads- 
eller verksamhetsinnehåll.
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Stadsutvecklingens samband med trafiksystemet och dess kapa-
citet är både många och komplexa. Sambanden blir dessutom än 
mer komplexa av tidsaspekten - där mer kortsiktig exploatering 
och utbyggnad inom den närmaste 15-20-årsperioden ibland 
behöver ställas i relation till stadens attraktivitet, utvecklingsmöjlig-
het och trafikförsörjning på lång sikt. I slutänden kommer förutsätt-
ningarna för att åstadkomma en hållbar stadsutveckling i Göteborg 
att vara starkt beroende av i vilken grad som stadsutvecklingen och 
trafiksystemet balanseras. 

Vad händer om Järnbrott får både 
stadsbana och järnväg?
Om staden aktivt börjar driva järnvägsfrågan och en järnväg 
kommer till stånd inom/nära Dag Hammarskjöldstaden, kommer 
den att fylla både ett regionalt och ett kommunalt resbehov. Detta 
då järnvägen dels blir ett attraktivt färdmedel för resor Kungsbacka 
till Göteborg. Men också för att den blir attraktiv för resor från den 
södra delen av Göteborg till Järnbrott, Sahlgrenska, Haga station, 
Korsvägen och Centralstationen - resor på kommunal nivå. 

Med en eventuell stadsbana ända till Radiomotet/Järnbrott och 
färdigställandet av en järnväg, uppstår en situation med två spår-
system med överlappande nyttor. Detta kan möjliggöra en framti-
da nedgradering av stadsbanan till spårvagnsstandard, längs hela 
eller delar av sträckan, genom att lägga till hållplatser. På så sätt 
skulle stadsbanan kunna fylla ett mer lokalt behov i Dag Hammar-
skjöldstaden. Denna möjlighet skulle behöva utredas närmare och 
möjliga tillkommande hållplatser pekas ut i ett tidigt skede, med 
koppling till etappvisa ändringar i markanvändningen i området.

Sammanfattning
• Stadens kollektivtrafiksystem börjar bli hårt ansträngt. Plane-

ringen för det framtida Göteborg, med en 50 procentig tillväxt 
av antalet invånare, gör att kollektivtrafiksystemets kapacitet i 
markplan blir otillräcklig. 

• I Göteborgs Stads fortsatta arbete med att verkställa Målbild 
Koll2035 har dock tidiga analyser visat att det är svårt att fullt 
ut möjliggöra den föreslagna utvecklingen av spårtrafiken 
som beskrivs i målbilden. Detta då kapacitetstaket överskrids i 
de centrala delarna av spårvägsnätet. 

• Spårvägssystemets kapacitet medför begränsningar för hur 
omfattande stadsutvecklingen kan bli inom området för den 
nya översiktsplanen med dess fördjupning för Högsbo-Frölun-
da. 

• Spårtrafiken på Frölundabanan och en stadsbana i Dag 
Hammarskjöldsleden behöver balanseras gentemot varandra, 
för att inte överskrida maxkapaciteten.

• Med pågående förtätning i Frölunda, Kaverös och Flatås, 
intecknas alltmer av den tillgängliga kollektivtrafikkapacite-

ten på Frölundabanan. Detta påverkar planeringen för Dag 
Hammarskjöldstadens framväxt i mycket hög utsträckning.

• Spårlänken i Marconigatan behöver få gå i reserverat utrym-
me i gatan och inte i blandtrafik, vilket pågående förtätnings-
planer behöver förhålla sig till.

• Staden har ett antal kritiska vägval att göra gällande huruvida 
man ska bejaka pågående planering eller Målbild Koll2035. 
Valen kommer att vara avgörande för om den fulla potentia-
len kommer att kunna realiseras för den nya översiktsplanens 
fördjupning för Högsbo-Frölunda.

• Införandet av både metrobusskonceptet och en stadsbana 
i boulevarden är nödvändigt av kapacitetsskäl, för att möta 
framtida efterfrågan från exploatering i området för den nya 
översiktsplanens fördjupning. En kollektivtrafikförsörjning 
med enbart buss vore inte tillräcklig för planens maximala 
stadsutveckling (knappt 100 000 invånare).
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2.3. Vägvalen påverkar 
stadsbyggnadsidén

Fotograf: Frida Winter
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I detta kapitel presenteras hur vägvalen i 
föregående kapitel påverkar den stadsbyggnadsidé 
som finns för Dag Hammarskjöldstaden. Vilken typ 
av omgivande stadsbebyggelse staden har som 
mål att skapa runt boulevarden, blir avgörande för 
boulevardens utformning och genomförande.

Den nya översiktsplanens 
fördjupning sätter ramarna
Givet att staden nu står inför en boulevard- och stadsomvandling, 
kombinerat med begränsningar i befintligt kollektivtrafiksystem 
och möjligheten att etablera en eventuell järnväg i området, 
aktualiseras frågan: vad ska Dag Hammarskjöldstaden bli för typ 
av stadsdel? Vad är stadsbyggnadsidén för den stadsdel, där Dag 
Hammarskjölds boulevard kan bli det centrala huvudstråket? 

Det är den nya översiktsplanen med dess fördjupning för Hög-
sbo-Frölunda som sätter ramarna för innehållet i den stadsbebyg-
gelse som föreslås tillkomma på stora delar av sträckan längs med 
den framtida boulevarden, i Dag Hammarskjöldstaden. 

I planen är boulevarden ryggraden i Dag Hammarskjöldstadens 
omvandlingsområde. Omvandlingen syftar till att denna del av 
staden gradvis utvecklas från att bestå av stadsdelar omgivna 
av barriärer, till en stad där stadsdelarna är mer integrerade och 
kopplas samman av boulevarden, gator eller grönområden. För 
att binda ihop dalgången på bägge sidor om boulevarden i en 
sammanlänkad stadsbebyggelse, ska västra sidans gatunät bilda 
stommen i en övergripande rutnätsstruktur som återspeglas på 
den östra sidan av dalgången. På detta sätt skapas raka och direkta 
kopplingar mellan dalgångens bägge sidor.

I planen delas Dag Hammarskjölds boulevard och den omkringlig-
gande staden in i tre delsträckor:

• På den norra delsträckan omges boulevarden av parkmiljöer 
och befintlig bostadsbebyggelse. 

• På den mellersta delsträckan byggs en ny kvartersstad upp 
som breder ut sig främst mot öster, men som också kopplas 
samman med den västliga sidan i genomgående östvästliga 
stråk.

• På den södra delsträckan kommer på sikt en stadsbebyggelse, 
som liknar den på mellersta delträckan, att byggas upp. 
Skalan anpassas dock till Järnbrotts befintliga bebyggelse på 
boulevardens västra sida. I denna del kommer dagvattenhan-
tering och skyfallsytor att påverka stadsbilden.

Planförslaget föreslår blandstad i stora områden runt boulevarden. 
Blandstad är en bred bestämmelse som kan tillåta stor variation 
i markanvändningen. Det som eftersträvas i denna geografi är 
dock i första hand en bebyggelse med stort inslag av bostäder. I de 

centrala delarna av östra Högsbo industriområde finns det kvar en 
del ytor för industri- och/eller företagsområden.

Sträckan söder om Marconimotet 
kan utvecklas på olika sätt - eller 
inte alls
I föregående kapitel presenterades de vägval som staden står inför 
gällande stadsutvecklingen i sydvästra Göteborg, både i närtid och 
framtid. Mot bakgrund av hur vi i staden väljer att agera i dessa 
viktiga vägval, kan utvecklingen i delar av Dag Hammarskjöldsta-
den gå i väldigt olika riktning. Detta gäller särskilt sträckan söder 
om Marconimotet. 

För att sträckan söder om Marconimotet ska kunna omvandlas i 
enlighet med planförslaget i den nya översiktsplanen, krävs att det 
finns en kapacitetsstark kollektivtrafik på sträckan: antingen i form 
av stadsbana eller tåg. Det kommer dock att dröja länge innan vi 
vet huruvida ett tåg kan bli aktuellt. Det finns en risk att det aldrig 
byggs ut en järnväg i detta område. Om staden då har bejakat 
pågående planering i det första vägvalet (scenario ”Med vagnen till 
Frölunda”) innebär det att sträckan söder om Marconimotet kanske 
inte kommer att få någon typ av spårbunden kollektivtrafik alls. I en 
sådan situation kommer en av de grundläggande förutsättningarna 
för stadsutveckling här att saknas. En inriktning mot ”Med vagnen 
till Frölunda” riskerar alltså att omöjliggöra förverkligandet av hela 
den södra delen av boulevarden och Dag Hammarskjöldstaden.

Men om stadens vägval inneburit att en spårbunden kollektivtrafik 
(stadsbana eller tåg) kommer på plats söder om Marconimotet, 
finns de grundläggande trafikala förutsättningarna på plats för att 
realisera den nya översiktsplanens fullständiga förslag till stadsom-
vandling. 

Fokus bostäder eller tyngdpunkt?
Den nya översiktsplanen med dess fördjupning för Högsbo-Frö-
lunda har inte haft samma detaljeringsnivå som denna åtgärds-
valsstudie. Den lämnar därför ett visst handlingsutrymme vad 
gäller markanvändningen i anslutning till boulevarden, sydost 
om Marconimotet i östra Högsbo. Den stora frågan handlar om 
huruvida fokus i förtätningen ska ligga på att etablera mestadels 
bostäder, eller utveckla östra Högsbo till mer av en tyngdpunkt i 
staden och eventuellt regionen. I denna fråga är staden inte ensam 
aktör. En utveckling av östra Högsbo kräver samarbete med flera 
av samhällets aktörer, inte minst näringslivet och Västra Götalands-
regionen. Men genom planmonopolet har staden en särställning 
i att skapa en gemensam målbild för stadsutvecklingen och vara 
drivande i att den förverkligas.

Med anledning av detta har denna åtgärdsvalsstudie fördjupat sig 
i markanvändningsfrågan och tagit fram ett antal fördjupningar, 
som mycket översiktligt vidareutvecklar stadsbyggnadsidén i den 
nya översiktsplanens fördjupning. Detta för att visa på att det finns 
en stor variation av stadsutvecklingspotential i östra Högsbo, söder 

Fokus:  
mål-/tyngdpunkt med stor andel 

verksamheter

Fokus:  
bostäder

Fotograf: Frida Winter

Fotograf: Frida Winter
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om Marconimotet. Alla fördjupningar ryms inom planförslagets 
ramar.

Söder om Marconi - med enbart 
stadsbana
Det scenario som lägger grunden för denna fördjupning är 
”Nästa uppehåll, Frölunda!” eller eventuellt ”Maximalt med spår i 
Frölunda”. För att ”Maximalt med spår i Frölunda” ska möjliggöra 
denna fördjupning krävs att man leder om en av Frölundabanans 
spårvägslinjer till Radiomotet/Järnbrott efter att tåget har kommit 
på plats.

Med ett tåg som stannar i Frölunda och en stadsbana som går hela 
vägen från Marklandsplatsen till Radiomotet/Järnbrott, har staden 
möjlighet att omvandla östra Högsbo i riktning mot:

• ett högt bostadsinnehåll eller 

• ett fortsatt högt verksamhetsinnehåll, men i riktning mot fler 
yteffektiva verksamheter

Med inriktning mot fortsatt högt verksamhetsinnehåll skulle 
området söder om A Odhners gata kunna bli ett växande verksam-
hetsområde på lång sikt och fungera mer som en mål-/tyngdpunkt 
i staden. Viss bostadsförtätning skulle kunna komplettera detta, 
men den skulle i huvudsak ske norr om A Odhners gata. 

Med en ökning av antalet arbetstillfällen skulle närområdenas 
behov av att pendla in till centrumkärnan och andra arbetsplats-
områden, kunna minska. Minskade resbehov är positivt både på 
lokal nivå, men även på kommunal nivå för hela stadens trafiksys-
tem. Hur stor andel av de närboende invånarna som arbetar inom 
området kommer dock vara beroende av bland annat arbetsplat-
sernas karaktär. 

Söder om Marconi - med enbart tåg
Det scenario som lägger grunden för denna fördjupning är ”Nästa 
uppehåll, Järnbrott!”. Med ett tåg som stannar i Järnbrott och en 
stadsbana som inte fortsätter söder om Marconimotet, har staden i 
detta fall möjlighet att omvandla östra Högsbo i riktning mot:

• ett mycket högt bostadsinnehåll eller 

• ett fortsatt högt verksamhetsinnehåll, men i riktning mot 
verksamheter av regional karaktär (till exempel hälso- och 
sjukvårdsinrättningar, högre utbildningsverksamhet, sport-/
fritids-/eventanläggningar)

Med inriktning mot verksamheter skulle östra Högsbo kunna 
utvecklas till en stor mål-/tyngdpunkt för både staden och regio-
nen. I centrum för tyngdpunkten ligger järnvägsstationen. Mar-
kanvändningen runt denna behöver avvägas noga. Detta för att 
maximera stationens roll som lokaliseringsfaktor för verksamheter 
som vill etablera sig i en storstadsregion, med närhet till mycket 
god regional och kommunal tillgänglighet.  

Med ett högt bostadsinnehåll skulle området kunna bli ett attrak-
tivt område för boende, med mycket god möjlighet till resor inom 
staden men också med en attraktiv uppkoppling till regional och 
nationell järnväg.

Söder om Marconi - med både tåg 
och stadsbana
Det scenario som lägger grunden för denna fördjupning är ”På räls 
med Målbild Koll2035”. Med både ett tåg och en stadsbana som 
stannar i Radiomotet/Järnbrott, har staden i detta fall möjlighet 
att omvandla östra Högsbo i riktning mot en stadsdel med samma 
goda förutsättningar som tåg ger möjlighet till i fördjupningen 
ovan. Skillnaden är att i denna fördjupning ges både boende och 
de som arbetar i området ännu bättre möjligheter till resande inom 
staden, med den kapacitetsstarka stadsbanan. Stadsbanan kom-
pletterar det mycket snabba tåget genom både sin högre turtäthet 
och högre integrering i staden.

”Nollalternativet” - en olämplig 
utveckling
Nollalternativet innebär att den nya översiktsplanen med dess 
fördjupning för Högsbo-Frölunda inte antas. Istället fortsätter den 
fördjupade översiktsplanen för Fässbergsdalen att gälla, tillsam-
mans med planprogram i området. 

”Nollalternativet” innebär en utbyggnad till viss del i östra Högsbo, 
men utan tillkomsten av en stadsbana och boulevard. Scenariot 
bygger istället på kollektivtrafikförsörjning med buss i Dag Ham-
marskjöldsleden. Detta är inte en robust lösning med tanke på de 
identifierade kapacitetsproblemen för kollektivtrafiken i city. 

”Nollalternativet” innebär att:

• Pågående planering (+ ca 20 000 inv.) genomförs

• Öar med hög bostadstäthet bildas i östra Högsbo

• Hög förtätning sker på den västra sidan av leden

• Dag Hammarskjöldsleden fortsätter att vara en trafikled som 
trafikeras av expressbussar

• Sannolikheten för en järnväg med framtida station(er) i områ-
det minskar drastiskt, då staden väljer att inte aktivt planera 
för det

Vidare innebär ”Nollalternativet” att nuvarande brokonstruktioner 
behöver underhållas, då Dag Hammarskjöldsleden fortsätter att 
vara en trafikled. ”Nollalternativet” medför därmed också betydan-
de investeringskostnader, men utan att frigöra intilliggande mark 
för exploatering och stadsomvandling.

Sammantaget är ”Nollalternativet” en fullt möjlig - men inte lämplig 
utveckling - då tänkbara konsekvenser av en sådan utveckling vore:

  ”NÄSTA UPPEHÅLL, JÄRNBROTT!”
• All pågående planering i 

Frölunda kan fortsätta
• Stadsbanan viker av västerut 

i Marconimotet
• När tåget är på plats kan 

Dag Hammarskjöldstaden 
söder om A Odhners gata 
utvecklas till en regional 
knutpunkt, med regionala 
centrumfunktioner och 
verksamheter

  ”PÅ RÄLS MED MÅLBILD    
  KOLL2035”

• Stadsbanan kan nedgrade-
ras och få mer lokal roll

• När tåget är på plats kan 
Dag Hammarskjöldstaden 
söder om A Odhners gata 
utvecklas till både en 
kommunal och regional 
knutpunkt

  ”MAXIMALT MED SPÅR I  
   FRÖLUNDA”

• Frölunda får både stadsbana 
och tåg

• All pågående planering i 
Frölunda kan fortsätta

• Tågstationen landar mitt i 
ett bostadsområde 

• (I detta scenario bör en av 
Frölundabanans spårvägs-
linjer ledas om till Radio-
motet/Järnbrott, så att Dag 
Hammarskjöldstaden söder 
om A Odhners gata kan 
utvecklas med stadsbanan 
som grund)

  ”NÄSTA UPPEHÅLL, FRÖLUNDA!”
• Stadsbana till Radiomotet/

Järnbrott
• Dag Hammarskjöldstaden 

söder om A Odhners gata 
kan utvecklas till kommunal 
knutpunkt

• En del av all pågående 
planering samt all tillkom-
mande planering i Frölunda/
Tynnered måste bromsas 
tills tåget är på plats

• När tåget är på plats kan 
den maximala planeringen 
för både Frölunda och 
Dag Hammarskjöldstaden 
realiseras
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• en lägre kvalitet i den byggda miljön

• minskat stöd för ett hållbart resande

• en ökad biltrafikalstring från östra Högsbo

• ökade svårigheter att i ett senare skede genomföra boulevar-
domvandlingen, stadsbanan och tåg

”Nollalternativet” är i praktiken den framtid som vi ser är sannolik 
om nuvarande utveckling med pågående planering fortsätter, utan 
att staden fattar aktiva beslut i de tidigare nämnda vägvalen. Det 
kan vara den största utmaningen ur ett trafikperspektiv och är för-
knippat med de största riskerna för stads- och trafikutvecklingen. 
Detta då det innebär en fortsatt bostadsutbyggnad, som framför 
allt i östra Högsbo inte stöds av en god kollektivtrafik och som där-
för kommer att alstra biltrafik - vilket inte är i linje med stadens mål. 
Denna biltrafik bidrar till fortsatt minskat utrymme på trafiklederna, 
vilket gör det än svårare att bygga mer stad i framtiden. 

Med en exploatering som på detta sätt föregår möjligheten till 
gemensamt ingångna avtal om infrastrukturåtgärder med de 
aktörer som vill utveckla stora delar av området, går möjligheten till 
medfinansiering av nödvändig infrastruktur om intet. Detta leder 
till att målen om en hållbar mobilitet inte nås, delvis på grund av 
att det inte finns ett hållbart reseerbjudande utan att de boende 
är hänvisade till bilen som färdmedel i första hand. Inom ramen för 
stadens begränsade infrastruktur innebär denna typ av ineffektiv 
planering att stadens tillväxtmöjligheter minskar i sin helhet.
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Del 3. 
Vad är en lämplig 
utformning av Dag 
Hammarskjölds 
boulevard?
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3.1. Boulevardens 
innehåll, funktioner, 
kvaliteter och rum

Fotograf: Rebecca Havedal
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I detta kapitel presenteras det specifika målet för 
denna åtgärdsvalsstudie, tillsammans med det 
innehåll samt de funktioner och kvaliteter som 
vi ser är viktiga för att uppnå målet. Utifrån detta 
diskuteras utformningen av boulevarden, givet 
boulevardens roll som stadsrum.

Mål
Åtgärdsvalsstudien tar avstamp i det övergripande mål som har 
formulerats för Dag Hammarskjöldstaden (se Inledningskapitlet). 
Utifrån det har följande mål formulerats för denna åtgärdsvalsstu-
die: 

Dag Hammarskjölds boulevard ska stödja stadsomvandlingen i 
västra Göteborg och bidra till både hållbar mobilitet och goda 
stadsmiljöer.

För att uppnå detta mål har denna studie preciserat ett antal 
funktioner och kvaliteter som boulevarden behöver fylla, både ur 
ett trafikalt perspektiv och för det omgivande stadsrummet.

Arbetet har utgått ifrån att en boulevard- och stadsomvandling 
kommer att vara möjlig för hela sträckan mellan Linnéplatsen och 
Järnbrottsmotet. 

Eftersträvade stadsmiljöfunktioner 
och kvaliteter
En av de viktigaste delarna i goda stadsmiljöer är människor - 
folkliv. Möjligheten att se och interagera med andra människor är 
fundamental för att vilja och våga vistas i det offentliga rummet, 
dag- som kvällstid. Att Dag Hammarskjölds boulevard blir en viktig 
pulsåder i staden, som genererar stadsliv och mänsklig aktivitet är 
därför helt avgörande för om detta blir en fungerande stadsmiljö i 
framtiden eller inte.

För att attrahera människor till boulevarden krävs att det finns 
målpunkter med dragningskraft. Boulevarden behöver därför 
omges av en stadsbebyggelse som ger så goda förutsättningar 
som möjligt för att lokalisera målpunkter och verksamheter här. 

Vidare behöver boulevarden ge goda förutsättningar för människor 
att både vistas och röra sig i området. Här krävs både tillräckliga 
ytor för gångtrafik, likväl som platser att vistas på. Boulevarden 
behöver innehålla en variation av platser, både vad gäller storlek 
och användningsområden. På så sätt kan den stadsmiljö som växer 
fram runt boulevarden bli en spännande och omväxlande stadsmil-
jö. 

Platserna som skapas behöver också bidra till att utveckla grönst-
rukturen i området, då gröna kvaliteter saknas i stora delar av områ-

det som omger leden idag. Huvudinriktningen för Dag Hammar-
skjöldstaden är därför att den framtida boulevarden behöver inslag 
av mycket grönska. 

”Attraktiva gröna offentliga rum spelar en viktig roll som identitets-
skapare i omvandlingen av industriområden till blandad stadsmiljö. 
Genom plantering av träd och annan grönska i gatumiljön skapas gröna 
stråk som binder ihop stadsdelen och adderar både sociala och ekologiska 
värden.” 
(ur samrådshandlingen för den nya översiktsplanen med dess 
fördjupning för Högsbo-Frölunda).

1 Genomlysningen har främst omfattat tyska och nordiska spårvägsutbyggna-
der, då dessa blivit del av ett befintligt spårvägsnät. Franska exempel har inte 
inkluderats då dessa byggts i städer som dittills saknat spårväg.

Eftersträvade trafikala funktioner

Hur byggs spårväg i stadsmiljö på andra platser 
idag?
Inom ramen för denna studie har en kortare genomlysning gjorts 
av hur man har byggt spårväg under de senaste tio åren i andra 
europeiska städer, jämförbara med Göteborg1. Avsikten har varit att 
få en bild av de senaste trenderna kring europeisk spårvägsutbygg-
nad i stadsmiljö. 

I de undersökta exemplen kan generellt sägas att trenden varit 
att skapa en kapacitetsstark kollektivtrafik som är tillgänglig i de 
områden som den trafikerar. För att uppnå tillgänglighet har man 
försökt skapa närhet till bebyggelse och undvika planskildheter 
vid hållplatser. Trenden har också varit att minimera barriäreffekter 
och delvis omfördela utrymme och kapacitet från biltrafiken till 
spårtrafiken. Syftet med detta har varit att uppnå ett effektivare 
transportsystem, som både kan stödja stadsutvecklingen och ge 
ökade fastighetsvärden. I de fall som projekten har genomförts, har 
syftet uppnåtts.

I västra Tyskland var byggnationen av snabba korsningsfria spår-
vägar på särskild banvall, ett ideal under 1960- och 70-talen. Under 
de senaste årtiondena har man generellt frångått byggnationen av 
planskilda kapacitetsstarka spårvägar, bland annat med hänvisning 
till att de skapa otrygghet. Under de senaste årtiondena har man 
istället valt att bygga spårväg i markplan för att uppnå en ökad 
närhet och tillgänglighet, lägre kostnader och ge kollektivtrafiken 
en tydligare närvaro i stadsrummet:

”De flesta tyska större städer har en mobilitetsplan som syftar till att 
minska biltrafiken och då är spårvagnens närvaro i gaturummet inte 
längre ett kapacitetsproblem utan en symbol för det moderna sättet att 
resa samtidigt som den bidrar till att minska ytorna för biltrafiken.” 
(Ny spårväg i stadsmiljö - hur gör man i Sverige och Europa?, 
Trivector, 2020:3) 
 

Fotograf: Martin Söderqvist

Fotograf: Frida Winter

Fotograf: Lo Birgersson

Fotograf: Rebecca Havedal
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Eftersträvade funktioner för kollektivtrafik
I enlighet med Målbild Koll2035 är denna studies huvudinriktning 
att boulevarden inte ska innehålla flera parallella kollektivtrafikslag 
på hela sträckan när den är färdigställd, det vill säga både stadsba-
na och express-/metrobuss i separata busskörfält. Färdigställandet 
av en ny effektiv spårbunden trafik mellan Marklandsplatsen och 
Radiomotet, i kombination med införandet av metrobusskoncep-
tet, förväntas kunna ersätta dagens region-/expressbusstrafik på 
leden. Detta är samtidigt fördelaktigt ur ett stadsmiljöperspektiv, 
då expressbussarnas behov av hög framkomlighet inte bedöms 
samspela väl med de stadsmiljöfunktioner och kvaliteter som 
eftersträvas i boulevarden. 

Sträckan norr om Annedalsmotet är dock utpekad som Citybuss-
tråk i Målbild Koll2035. Detta innebär att boulevarden ska möjlig-
göra för en trafikering med Citybuss, inom de två körfält som finns 
tillgängliga i varje riktning. Behoven för citybussen och hur dessa 
tas omhand norr om Annedalsmotet behöver studeras mer i detalj i 
det fortsatta arbetet.

I planeringen av den spårbundna kollektivtrafiken längs boule-
varden har denna åtgärdsvalsstudie använt Målbild Koll2035:s 
guidelines. Målbildens guidelines anger nedanstående rikt- och 
gränsvärden för utformning av stadens framtida stadsbanestråk:

Målbild Koll2035:s guidelines för stadsbana.

TURTÄTHET MAX- 

HASTIGHET

HÅLPLATS-

AVSTÅND

KORSNINGAR SEPARERING

GRÖN 
NIVÅ

5/7,5/10 
min

minst  
70 km/h

minst 
1000 m

planskilda egen spårbana 
(utan buss)

GUL 
NIVÅ

7,5/10/15 
min

minst 
50 km/h

minst 
600 m

signalpriori-
terad i plan, 
i anslutning 
till hållplats

egen spårbana 
(gemensam 
med buss)

Målbilden pekar ut en stadsbana i Dag Hammarskjöldsledens 
sträckning, vilket tydliggör dess funktion som viktigt kommunalt 
kollektivtrafikstråk. Men för att möjliggöra den eftersträvade stads-
utvecklingen som också ska binda ihop Frölunda och östra Högsbo, 
krävs att lokala resor inom Dag Hammarskjöldstaden möjliggörs 
på ett bra sätt. Det innebär att stadsbanan behöver bidra till en 
god tillgänglighet också inom Dag Hammarskjöldstaden och inte 
enbart för de kollektivtrafikresenärer som reser genom stråket.

Huvudinriktningen för denna åtgärdsvalsstudie har varit att stads-
banan i Dag Hammarskjöldstråket ska utformas med större effek-
tivitet och framkomlighet än Frölundabanan. På Frölundabanan är 
framför allt hållplatsavstånden för korta. Ambitionen i denna studie 
har varit att möjliggöra för stadsbana på grön nivå i boulevarden - i 
så stor utsträckning som det har ansetts vara lämpligt - givet en 
avvägning mellan eftersträvansvärda trafikala funktioner, stads-
miljöfunktioner och kvaliteter. Där grön nivå inte ansetts lämpligt 
uppnås ändå gul nivå. För att uppnå både kapacitetsstark kollek-
tivtrafik och attraktiva stadsmiljöer är det nödvändigt att använda 

gul nivå på vissa sträckor. Exempelvis bedöms en maxhastighet 
om 50 km/h vara mest lämpligt på den mest tätbebyggda delen 
av boulevarden. För att kunna trafikera med en lägre hastighet och 
bejaka stadskvaliteterna på sträckan söder om Marklandsgatan och 
samtidigt eftersträva stadsbanekvaliteter på sträckan i sin helhet 
från Linnéplatsen till Järnbrott, har stadsbanekvaliteterna norr om 
Marklandsgatan behövt värnas. Det har inneburit en restriktivitet 
med nya passager på den sträckan.

Målbildens guidelines är dock olika lätta att förverkliga utifrån de 
eftersträvade funktionerna för både trafik och stadsmiljö. Grön nivå 
för turtäthet och separering är exempelvis lättare att tillgodose 
än grön nivå för hastighet, hållplatsavstånd och korsningar. De 
tre senare är också svåra att se som fristående indikatorer, då de 
samverkar i hög utsträckning. En högre tillåten hastighet är exem-
pelvis till väldigt liten nytta om hållplatsavståndet inte möjliggör 
att nå denna på längre sträckor. Planskildhet innebär också en 
investering som inte har tillräcklig nytta om man inte uppnår den 
högre hastigheten och längre hållplatsavståndet.

Inom åtgärdsvalsstudien har vi undersökt hur en stadsbana skulle 
kunna utformas för att uppnå grön nivå i samtliga kvalitetskrav. En 
stadsbana helt enligt grön nivå skulle framför allt leda till en kraftig 
försämring för omgivande stadsutveckling och möjligheten att 
skapa goda stadsmiljöer. Detta alternativ har därför valts bort (se 
vidare under kapitel 3.4).

Eftersträvade funktioner för biltrafik
Med sin sträckning genom två stadsdelar och med en ändpunkt 
i innerstaden (Linnéplatsen), kommer boulevarden även fortsätt-
ningsvis att vara aktuell för trafik till stadens viktiga målpunkter 
som ligger längs/nära boulevarden. Som huvudstråk i den framväx-
ande Dag Hammarskjöldstaden kommer den också att behöva fylla 
en viktig funktion som möjliggörare för det lokala stadslivet och 
därmed också för den lokala mobiliteten. Den kraftiga barriärver-
kan som leden har idag måste därför minska. 

Detta betyder att biltrafiken behöver prioriteras lägre gentemot 
andra trafikslag och att framkomligheten för framför allt regional 
biltrafik inte kan bejakas i samma utsträckning som idag. Framkom-
ligheten för lokal och kommunal biltrafik behöver dock möjliggö-
ras, om än i olika utsträckning på olika sträckor. Med detta förskjuts 
stråkets funktion; från genomfart och infart till centrum, till ett stråk 
som leder trafik till målpunkter längs boulevarden. Boulevarden 
kommer då inte längre vara den snabbaste resvägen från Järnbrott 
till Järntorget, men behöver fortfarande kunna erbjuda möjlighe-
ten att nå målpunkter i centrala staden, till exempel Sahlgrenska 
eller Linnéplatsen. 

Givet ovanstående resonemang och de trafikanalyser som har 
genomförts i studien, eftersträvas att boulevarden utformas till en 
gata som kan hantera trafikflöden mellan 20-30 000 fordon/dygn. I 
detta ryms också områdestrafik med buss. 

MÅLBILD KOLL2035:s  
GUIDELINES 

Guidelines för målbildens koncept 
visar vilka egenskaper stomnätets 
delar behöver ha för att tillsammans 
uppfylla kvalitetsmålen. De funge-
rar även som verktyg för att iden-
tifiera nödvändiga åtgärder i varje 
enskilt stråk och är tänkta att an-
vändas i vidare utredningsarbeten.

GRÖN NIVÅ
Grön nivå beskriver riktvärdet. I 
de fall kollektivtrafikens anspråk 
hamnar i konflikt med andra 
intressen på en delsträcka, kan 
en sänkning till gul nivå för vis-
sa parametrar vara motiverad.

GUL NIVÅ
Gul nivå beskriver gränsvärdet 
för kvalitetskraven. Så länge 
gul nivå används i begränsad 
omfattning och standarden i 
övrigt är grön, kan en linje eller 
ett stråk som helhet anses leva 
upp till konceptets kvalitetskrav. 

HUR ANVÄNDS GUIDELINES?
När en linje eller ett stråk ska pla-
neras ses varje delsträcka över 
och bedöms gentemot Guidelines 
parametrar. En delsträcka beteck-
nas som grön om samtliga infra-
strukturparametrar uppfyller grön 
nivå. Om en eller flera parametrar 
endast uppfyller gul nivå blir den 
delsträckan gul. Om någon av pa-
rametrarna varken uppnår grön 
eller gul nivå blir sträckan röd.

Kvaliteten anses hög om hela 
sträckan är grön. Om några del-
sträckor är gula kan kvaliteten anses 
vara god förutsatt att merparten av 
hela stråket ändå är grön. Även i de 
fall där en röd delsträcka existerar 
kan kvaliteten anses tillräcklig, för-
utsatt att sträckan är mycket kort

Källa: Västra Götalandsregionen, Gö-
teborgs Stad, Mölndals stad & Partille 
kommun. 2018. Målbild Koll2035.
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tjänster. Detta gäller även tillämpningar för att förbättra framkomlighet och kvalitet i 
spårbunden trafik och annan kollektivtrafik. Tillsammans med andra väghållare och 
myndigheter och i samarbete med kommersiella aktörer ska staden erbjuda kvalitets-
säkrad information till trafikanter och främja innovationer, bland annat genom att 
erbjuda ’öppen data’ och förberedda testrutter.

Samspelet mellan olika typer av fordon och trafik- och stadsmiljön kommer att öka, 
vilket understryker vikten av att staden kan erbjuda en digital infrastruktur vid sidan av 
gator och vägar. 

Appen Cykelstaden från Trafikkontoret 
underlättar cyklingen, men är även en  
plattform för felanmälningar och annan  
återkoppling till staden. Cykelstaden  
bygger på på öppen data (data.goteborg.se) 
från olika verksamheter inom staden som  
är tillgänglig för andra utvecklare av  
ITtjänster.

Samordnad trafikledning: Trafikkontoret 
och Trafikverket bedriver under 2013–2014 
en försöksverksamhet med målet att 
informera och vägleda trafikanter dygnet 
runt. Det sker i nära samverkan med 
vägassistans, räddningstjänst, polis och 
kollektivtrafiken. 

Kör Nära
I alla miljöer där oskyddade trafikanter samspelar med motorfordons-
trafik behöver fordonshastigheten vara låg, från gångfart till 30 km/h.  
Det är en mänsklig hastighet, där risken att dödas eller skadas svårt vid 
en kollision är låg. 

Kör In
En tätbebyggd miljö behöver ett huvudgatunät som gör det möjligt att 
köra fram till den stadsdel eller område i staden man behöver nå. Detta 
huvudgatunät är dock inte till för genomfartstrafik (utom för kollektiv-
trafik), och fordonshastigheten bestäms av vilka korsningsanspråk  
människorna i staden har i olika sektioner. Skyltad hastighet i detta 
huvudgatunät kan variera mellan 30-60 km/h. 

Kör Buss
Det finns stråk inom mellanstaden som expressbusstrafik använder eller 
väntas använda och där framkomligheten behöver vara mycket god. 
Skyltad hastighet kan variera mellan 60-80 km/h.

Kör Runt
Det finns ett huvudvägnät i Göteborg som i huvudsak utgörs av de 
nationella och regionala vägarna. Detta vägnät fyller en viktig funktion 
för näringslivets transporter och kollektivtrafik och utgör stommen för 
biltrafikförflyttningar. Trafiken här ska flyta så effektivt som möjligt och 
skyltad hastighet kan variera mellan 60-80 km/h. 

Principiell struktur för användning  
av vägar och gator

VAD ÄR GÖTEBORGS  
TRAFIKSTRATEGI 

3UTMANINGAR 33MÅL OCH STRATEGIER
Strategi för resor 
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PRINCIPIELL STRUKTUR FÖR 
ANVÄNDNING AV VÄGAR OCH 
GATOR 

KÖR IN
En tätbebyggd miljö behöver ett 
huvudgatunät som gör det möj-
ligt att köra fram till den stadsdel 
eller område i staden man behö-
ver nå. Detta huvudgatunät är 
dock inte till för genomfartstrafik 
(utom för kollektivtrafik), och for-
donshastigheten bestäms av vilka 
korsningsanspråk människorna i 
staden har i olika sektioner. Skyltad 
hastighet i detta huvudgatunät 
kan variera mellan 30-60 km/h.

KÖR RUNT
Det finns ett huvudvägnät i Göte-
borg som i huvudsak utgörs av de 
nationella och regionala vägarna. 
Detta vägnät fyller en viktig funk-
tion för näringslivets transporter 
och kollektivtrafik och utgör 
stommen för biltrafikförflyttningar. 
Trafiken här ska flyta så effektivt 
som möjligt och skyltad hastighet 
kan variera mellan 60-80 km/h.

Källa: Göteborgs Stad. 2014. Trafikstra-
tegi för en nära storstad.

Centrum

Frölunda

Kungsbacka

Hede

Mölndal

Nya Hovås

Framtida funktion: huvudgata (övergripande 
länk/genomfartsgata) med god tillgänglighet 
för biltrafik.
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Boulevarden behöver också fungera som utryckningsväg. Det 
innebär att det är viktigt att kunna passera och köra fortare än 
annan vägtrafik på gatan.

2 Göteborgs Stad. 2015. Cykelprogram för en nära storstad.

Eftersträvade funktioner för cykeltrafik
Längs den västra sidan av Dag Hammarskjöldsleden går ett av sta-
dens viktigaste pendlingscykelstråk idag. I stadens cykelprogram2 
pekas också hela Dag Hammarskjölsledens sträckning ut som en 
korridor för pendlingscykelnätet. Det är därför viktigt att förutsätt-
ningarna för pendlingscykeltrafiken ges så goda förutsättningar 
som möjligt, inom ramen för en boulevardomvandling. Ett pend-
lingscykelstråk är därför planerat att finnas i Dag Hammarskjöldsta-
den. Detta pendlingscykelstråk dimensioneras för en hastighet på 
30 km/h, vilket till exempel påverkar cykelstråkets kurvradier. För 
att få en god medelhastighet eftersträvas prioritering för pend-
lingscykel i korsningar med andra trafikslag.

Boulevardens olika rum 
I denna åtgärdsvalsstudie har Livsrumsmodellen använts för att 
analysera vilken typ av gatu- och stadsrum som Dag hammar-
skjölds boulevard behöver bli i framtiden för att de eftersträvade 
funktionerna och kvaliteterna ska kunna nås. Livsrumsmodellen 
definierar ett antal olika stadsrum utifrån deras karaktärsdrag. 
Modellen kan användas för att beskriva hur potentialen i olika 
typer av stadsrum skiljer sig åt, givet rummens gestaltning och läge 
i staden. 

I ett stadsrum utgör markytan ”golvet” i rummet, medan omgiv-
ningen utgör rummets ”väggar”. Livsrumsmodellens beskrivning av 
olika stadsrums potential utgår ifrån hur väl ”väggarna” och ”golvet” 
samspelar i sin utformning, vilket får betydelse för hur rummet 
upplevs och används. För att åstadkomma ett lättförståeligt stads- 
och gaturum som används och upplevs på det sätt som är tänkt, 
är det viktigt att rummets väggar och golv samspelar. Med detta 
menas att utformningen av markytan och omgivningen måste 
fungera tillsammans och tydliggöra vilket slags stadsrum det är och 
vilken roll det spelar i staden som helhet.

Idag är Dag Hammarskjöldsledens stadsrum ett utpräglat trans-
portrum - en stadsmotorväg med höga hastighetsnivåer och 
planskilda korsningar (gångbroar och -tunnlar) för fotgängare och 
cyklister. I åtgärdsvalsstudiens uppdrag kan utläsas en vilja att 
leden ska omvandlas till en annan typ av stadsrum, med annan 
gestaltning och fler funktioner än den rena transportfunktion som 
leden har idag. 

Mot bakgrund av de eftersträvade funktionerna och kvaliteterna 
som nämns ovan, föreslås den framtida Dag Hammarskjölds 
boulevard utformas till ett stadsrum med kvaliteter som återfinns 
till största delen i ett mjuktrafikrum, men till viss del också i ett 
integrerat transportrum. Detta då anspråken på att korsa och vistas 
i gaturummet längs boulevarden kommer att öka kraftigt, samti-
digt som väg- och spårtrafiken behöver få en viss grundläggande 

framkomlighet i detta stråk – en av stadens huvudgator. Kors-
ningsmöjligheterna behöver därför vara tydliga och strukturerade 
och kan inte bygga på enbart samspel mellan trafikanterna. Detta 
är viktigt för att skapa ett stadsrum med god trafiksäkerhet för 
oskyddade trafikanter.

Vilken typ av stadsrum man har som målsättning att åstadkomma 
får betydelse för bland annat vilken hastighetsnivå för väg- och 
spårvägstrafiken som blir lämplig, samt typ och avstånd mellan 
korsningarna. En omdaning från dagens stadsmotorväg till en 
boulevard, som också möjliggör ett lokalt stadsliv och bostadsbe-
byggelse, innebär bland annat att hastighetsnivån behöver sänkas.

”Gatan har ju inte bara en funktionell roll i staden, utan är ett av stadens 
viktigaste och mest strukturbildande stadsbyggnadselement. Det innebär 
att en analys av hastighetsnivåerna i staden även måste beakta hela det 
stadsrum som gatan är en del av.”  
(Rätt fart i staden, Vägverket & SKL, 2008:19) 

Skiftande stadsrum längs sträckan
Som tidigare nämnts är målsättningen för den framtida Dag 
Hammarskjöldstaden att dess identitet ska grundas i existerande 
områdens karaktär och ny bebyggelse formas efter dalgångens 
förusättningar. Karaktären på områdena som omger Dag Hammar-
skjöldsleden idag är skiftande. Detta innebär att förutsättningarna 
för att skapa olika typer av stadsrum varierar längs sträckan. I höjd 
med Slottsskogen finns exempelvis inte samma möjlighet att 
tillskapa dubbelsidig bebyggelse och samspel mellan rummets 
väggar, som söder om Marklandsplatsen. Men här finns istället 
stora natur- och kulturvärden som bör få prägla stadsrummet. De 
skiftande förutsättningarna gör att boulevarden föreslås utformas i 
tre delsträckor - alla med sin egen utpräglade karaktär:

• den norra delen, norr om Marklandsplatsen: starkt präglad av 
de omkringliggande höga natur- och kulturvärdena.

• den mellersta delen, mellan Marklandsplatsen och Radiotor-
get: starkt präglad av den täta stadsbebyggelse som föreslås 
utvecklas.

• den södra delen, söder om Radiotorget: delsträckan där det 
råder störst öppenhet för den framtida stadsutvecklingens 
inriktning

Utan denna uppdelning i tre delsträckor med olika karaktär, 
skulle Dag Hammarskjölds boulevard inte visa hänsyn till de olika 
omkringliggande områdena. Dessutom skulle det bli ett mycket 
avlångt och enformigt stadsrum. För de trafikanter som kommer 
att uppleva hela stadsrummets sträckning (främst vägtrafikanter, 
kollektivtrafikresenärer och pendlingscyklister) skulle det bli en 
monoton stadsupplevelse. Det riskerar i sin tur att leda till sämre 
efterlevnad av hastighetsgränserna bland motorfordonstrafikanter-
na, vilket försämrar trafiksäkerheten.

”Dilemmat planeringen då kommer till, ur hastighetssynpunkt, består i 
att de långa sammanhängande stråken frestar bilisterna till högre hastig-
heter samtidigt som många oskyddade trafikanter vistas i gaturummen.” 
(Rätt fart i staden, Vägverket & SKL, 2008:30)

Fotograf: Frida Winter

3 • Hastighetsnivåns betydelse för stadsbyggnadskvaliteterna

20 finns i de finaste delarna av stadens nät, i torg-
bildningar, i entréområde, centrala offentliga 
stadsrum m m. 

MjuktrafikruM (M), rum som omfattar 
större delen av stadens/tätortens gaturum. 
Väggarna i rummen uttrycker ett anspråk på 
kontakt och närvaro. Rummet bör tillmötesgå 
människors anspråk att lätt röra sig i rummets 
längs- och tvärsriktning. I rummet ska bilister 
och oskyddade trafikanter samspela. Biltrafik-
ens ytor begränsas så långt det går med hänsyn 
till gatornas funktion. 

integrerat transportruM (it), oskyd-
dade trafikanter kan färdas i rummet men har 
ringa anspråk på att korsa det. Det finns också 
ringa anspråk på vistelse i rummet. Väggarna 
vänder sig mot rummet men har ringa anspråk 
på det. Det är långa avstånd mellan entréerna. 

Korsningsanspråket uppkommer i anslutning 
till korsningar mellan de integrerade trans-
portrummen eller andra livsrum. I rummet har 
oskyddade trafikanter ett anspråk på trygghet i 
form av andra trafikanters närvaro men utan att 
samspela med dem. Gaturummet har som regel 
en transportfunktion. 

transportruM (t), rum för enbart motor-
fordonstrafik, där gång- och cykelpassager 
på ett bekvämt och tryggt sätt är separerade. 
Väggarna vänder inte sina anspråk mot rum-
met. Transportrummet omgärdas av barriärer, 
synliga eller osynliga. Transportrummet har en 
renodlad trafikuppgift. Dess karaktär påverkas 
ringa av hastighetsnivån, varför den inte behö-
ver bedömas. För övergripande huvudnät bör 
transportrum eftersträvas.

I livsrumsmodellen kan man skilja på frirum, mjuktrafikrum och transportrum.

LIVSRUMSMODELLENS OLIKA 
RUM

TRANSPORTRUM
Rum för enbart motorfordonstrafik, 
där gång- och cykelpassager på ett 
bekvämt och tryggt sätt är separe-
rade. Väggarna vänder inte sina an-
språk mot rummet. Transportrum-
met omgärdas av barriärer, synliga 
eller osynliga. Transportrummet 
har en renodlad trafikuppgift. Dess 
karaktär påverkas ringa av hastig-
hetsnivån, varför den inte behöver 
bedömas. För övergripande huvud-
nät bör transportrum eftersträvas. 

MJUKTRAFIKRUM
Rum som omfattar större delen 
av stadens/tätortens gaturum. 
Väggarna i rummen uttrycker ett 
anspråk på kontakt och närvaro. 
Rummet bör tillmötesgå männ-
iskors anspråk att lätt röra sig i 
rummets längs- och tvärsriktning. I 
rummet ska bilister och oskyddade 
trafikanter samspela. Biltrafikens 
ytor begränsas så långt det går 
med hänsyn till gatornas funktion.

INTEGRERAT TRANSPORTRUM
Oskyddade trafikanter kan färdas 
i rummet men har ringa anspråk 
på att korsa det. Det finns också 
ringa anspråk på vistelse i rummet. 
Väggarna vänder sig mot rummet 
men har ringa anspråk på det. Det 
är långa avstånd mellan entréerna. 
Korsningsanspråket uppkommer 
i anslutning till korsningar mellan 
de integrerade transportrummen 
eller andra livsrum. I rummet har 
oskyddade trafikanter ett anspråk 
på trygghet i form av andra tra-
fikanters närvaro men utan att 
samspela med dem. Gaturummet 
har som regel en transportfunktion.

Källa: Vägverket & SKL. 2008. Rätt fart 
i staden.

Källa: Vägverket & SKL. 2008. Rätt fart i staden.

Fotograf: Lo Birgersson
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Variation och kontinuitet
Samtidigt som de olika delsträckorna föreslås få tydligt åtskilda 
karaktärer, är det viktigt att hitta designelement som kan förmedla 
en viss kontinuitet längs hela boulevardens sträckning – från Järn-
brottsmotet till Linnéplatsen. Detta bör bland annat ske genom 
sammanhängande grönska, men det kan också ske genom exem-
pelvis ett samordnat materialval i ytbeläggningar, planteringar och 
möbleringar, samt användning av samma typ av belysning längs 
hela sträckan.

Sammanfattning
Följande stadsmiljöfunktioner och kvaliteter eftersträvas (dessa blir 
delar i arbetet med den översiktliga strukturen för boulevarden och 
dess närområde och är i linje med den tematiska inriktningen för 
gestaltad livsmiljö i kommande översiktsplan):

• ett stadsrum med omgivande stadsbebyggelse, på de sträckor 
där det anses lämpligt

• ett stadsrum vars omgivande bebyggelse har aktiva botten-
våningar och entréer mot gatan i så hög utsträckning som 
möjligt där det anses lämpligt

• ett stadsrum med varierande karaktär, men vars gestaltning 
ändå förmedlar en viss kontinuitet längs hela sträckan, bland 
annat i förekomsten av offentliga friytor

• ett stadsrum med tydliga platsbildningar av olika storlek

• ett stadsrum med generösa vistelseytor

• ett stadsrum med grönska

• ett stadsrum med en luft- och ljudmiljö som möjliggör vistelse

• ett stadsrum med goda sol- och dagsljusförhållanden 

• ett stadsrum som kan härbärgera dagvatten- och skyfallsytor

Följande trafikala funktioner eftersträvas:

• ett stadsrum som möjliggör kapacitetsstark och attraktiv 
kollektivtrafik i eget utrymme i markplan

• ett stadsrum med pendlingscykelbana

• ett stadsrum med god trafiksäkerhet

• ett stadsrum med fler och tydligt strukturerade korsningsmöj-
ligheter för fotgängare och cyklister

• ett stadsrum vars anslutande gator har en god uppkoppling 
mot omgivningen 

• ett stadsrum som kan hantera trafikflöden mellan 20-30 000 
fordon/dygn, där utpekade citybussanspråk och områdestra-
fik med buss också ryms

• ett stadsrum som är utryckningsväg

3.2. Boulevardförslaget i 
korthet
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I detta kapitel presenteras förslaget för boulevard- 
och stadsomvandlingen på en övergripande 
nivå. Arbetet har utgått ifrån att en boulevard- 
och stadsomvandling söder om Marconimotet 
kommer att vara möjlig och presenterar därför 
ett förslag för hela sträckan - från Linnéplatsen till 
Järnbrottsmotet. 

Trafikkontorets boulevarduppdrag från kommunfullmäktige har 
omfattat både trafiklösning och stadsutveckling. Därför har under-
lag för stadsutvecklingspotentialen kring en framtida boulevard, 
främst avseende stadsstruktur, arbetats fram inom åtgärdsvalsstu-
dien och analyserats inom den förvaltningsövergripande projekt-
gruppen. I denna slutrapport redovisas dock en delmängd av det 
material som tagits fram inom åtgärdsvalsstudien.

Det finns flera möjliga sätt att genomföra en boulevardomvandling 
av Dag Hammarskjöldsleden. Det förslag som denna studie kommit 
fram till och som presenteras kortfattat i den här rapporten, är ett 
möjligt sätt att boulevardisera leden. Exempelvis kan boulevardens 
läge justeras något och korsningarna utformas på ett annat sätt. 
I utredningsarbetet som har lett fram till detta boulevardförslag 
har flera kritiska genomförandeaspekter analyserats, däribland 
höjdsättning, befintliga ledningar, skyfalls- och dagvattenhante-
ring, intilliggande stadsutveckling samt kapaciteten i kollektiv- och 
biltrafiksystemet. Det innebär att förslaget som presenteras 
fungerar på ett övergripande plan ur dessa aspekter. Samtidigt 
redovisas ibland en utformning på en relativt detaljerad nivå, vilket 
är resultatet av att vissa frågor har behövt studeras mer ingående. 
Sammantaget kommer fördjupade studier av detta eller alternativa 
utformningsförslag att krävas i det fortsatta arbetet. 

Med detta boulevardförslag uppnås de eftersträvade funktioner 
och kvaliteter som presenterades i föregående kapitel. För mer 
detaljerad information om förslaget och de avväganden som det 
grundas på, se Bilaga 5 PM Utformning. 

I PM Utformning redovisas också en ansats till planillustrationer 
av hur boulevarden och de anslutande gatornas rum kan skapas 
av en tänkbar bebyggelse. Dessa har tagits fram av trafikkontoret. 
Bebyggelsen, parker och offentliga rum i dessa illustrationer ska 
ses som idéer, om än grundade i kunskap om många faktorer som 
påverkar deras placering. Illustrationerna är en ansats som syftar till 
att ge en känsla för den rumsliga kontext som boulevarden skulle 
kunna få, utan att göra anspråk på att vara annat än ett idéarbete.

Åtgärdsvalsstudien har inte studerat kommande bebyggelse eller 
placering av kommunal service. Fastighetskontoret har översiktligt 
studerat lämpliga platser för framtida grundskoleenheter, inom 
ramen för det förvaltningsövergripande arbetet som studien har 
varit en del av. Fortsatt och fördjupad planering av kommunal 
service kommer att ske i planprocessen, om staden går vidare med 
stadsutvecklingen. 

Ny cirkulationsplats kan behövas för att underlätta
angöring av ytor mellan spårväg och boulevard.
Utan exploatering kan dagens utformning ligga kvar.

Utrymmet vid Botaniska trädgårdens
föreslagna hållplats kan vara möjligt
att bredda genom att baxa spåren
en kort bit mot väster.

Princip för busstrafiken vid Marklandsgatan ändras
från ändhållplats med vändslinga till genomgående
trafik med hållplats längs Högsboleden. Eventuell
ersättningstrafik har fortfarande möjlighet att ansluta
till Dag Hammarskjöldstråket via ny cirkulationsplats,
men under normal trafikering matar buss till spårvagn.

Utrymme lämnas för
möjligt kompletterande
spår mot dubbelt håll-
platsläge vid Linnéplatsen

Avgränsning
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Från motorväg till boulevard
Dag Hammarskjöldsleden föreslås omvandlas till en boulevard med 
korsningar i markplan, många passagemöjligheter för gående och 
cyklister samt med en stadsbana i stråket. Boulevarden föreslås 
utformas till ett sammanhängande huvudstråk, med två körfält i 
vardera riktningen för vägtrafiken och en stadsmässig gatuutform-
ning jämfört med dagens trafikled. Stadsmässighet innebär i detta 
avseende ett tydligt skifte från dagens storskaliga trafiklandskap 
och etableringen av ett stadsrum med bland annat planteringar, 
fler korsningspunkter (i markplan), sänkt hastighet och stor närhet 
till en intilliggande stadsbebyggelse. I detta stadsrum ska fotgäng-
are och cyklister vilja och kunna vistas, samt röra sig på ett trafiksä-
kert sätt. Detta tydliga skifte från dagens trafikledsutformning krävs 
för att man ska kunna uppnå de eftersträvade funktionerna och 
kvaliteterna med boulevardiseringen.

Boulevardens läge
Boulevarden förläggs i huvudsak i samma läge som den befintliga 
Dag Hammarskjöldsleden. Söder om Flatåsmotet föreslår åtgärds-
valsstudien att boulevarden förskjuts något till ett mer östligt läge 
och den nya cirkulationsplats som föreslås vid Marklandsplatsen 
föreslås förläggas i ett något mer västligt läge jämfört med leden 
idag. Sammantaget ger dessa små öst-västliga förskjutningar större 
exploateringsytor, jämfört med att behålla dagens sträckning i sin 
helhet. Dessutom möjliggör det att boulevarden kan kantas av 
en dubbelsidig bebyggelse med minst ett kvartersdjup på dessa 
sträckor. Den föreslagna lokaliseringen av boulevarden med en 
liten förskjutning åt öster längs stora delar har också styrts av stora 
underjordiska ledningar, som är förlagda längs den befintliga 
ledens sträckning. 

För sträckan mellan Linnéplatsen och Annedalsmotet föreslås 
boulevarden förskjutas något till ett västligt läge, vilket innebär 
att att dalgångens landskapsrum bibehålls samt att bebyggelse 
kan tillskapas på boulevardens östra sida. Möjligheten att förskjuta 
boulevarden något till ett östligt läge istället, för att kunna möjlig-
göra dubbelsidig bebyggelse längs boulevarden på denna sträcka, 
har undersökts under arbetets gång men valts bort. Det presente-
ras därför närmare under kapitel 3.4 Bortvalda alternativ.

Potential för omgivande 
stadsutveckling
Med en omdaning av leden till boulevard skapas förutsättningar 
för omfattande stadsutveckling. Det finns en stor stadsutveck-
lingspotential längs den framtida boulevarden, dock inte i samma 
utsträckning på hela sträckan. 

Den största potentialen finns på den mellersta delsträckan, mellan 
Marklandsplatsen och Radiotorget, särskilt i kollektivtrafikens 
hållplatslägen. Här föreslår den nya översiktsplanen med dess för-
djupning för Högsbo-Frölunda att bostadsområden får växa fram 

på boulevardens östra sida, antingen i form av kvarter eller som 
enskilda flerbostadshus, på sträckan mellan Marklandsplatsen och 
Flatåsmotet. I randen mot Änggårdsbergen föreslås bostadsområ-
dena anpassas efter topografin. Marklandsplatsens karaktär som 
bytespunkt föreslås förstärkas med ytterligare inslag av centrum-
bebyggelse. På sträckan från Flatåsmotet till Radiotorget föreslår 
planen att en rutnätsstad etableras på den östra sidan om boule-
varden. Även för den västra sidan uppges att det är lämpligast att 
den tillkommande bebyggelsen utformas som stadskvarter. 

På sträckan söder om Radiotorget föreslår översiktsplanen att rut-
nätsstaden fortsätter etableras på den östra sidan och stadskvarter 
på den västra sidan om boulevarden. 

Norr om Marklandsplatsen dominerar närvaron av park- och 
naturområden genom Slottsskogen, Botaniska trädgården och 
Änggårdsbergen. Här finns därför betydligt mindre exploaterbar 
yta än på mellersta sträckan. Här behöver också framkomligheten 
för spårvägstrafiken värnas, för att utgöra ett attraktivt transport-
medel för boende söder om Marklandsplatsen. Den begränsade 
tillkommande bebyggelse som föreslås tillkomma är vid Margrete-
bergsmotet, vid Karlsrofältet, samt norr om Annedalsmotet. Men 
endast under förutsättning att områdets höga kulturmiljövärden 
inte påverkas väsentligt negativt.

Aktiva bottenvåningar
På sträckan mellan Marklandsplatsen och Radiotorget finns det 
förutsättningar för att service och handel ska kunna etableras i 
bottenvåningarna. Detta gäller särskilt i närheten av den framtida 
kollektivtrafikens hållplatser och de öst-västliga kopplingarna över 
boulevarden. 

Skyltad hastighet
Vägtrafikens hastighet har avgörande betydelse för vilka vistelse-
kvaliteter som kan uppstå längs med boulevarden, både gällande 
luft- och bullernivå. Längs de sträckor som föreslås få tät omkring-
liggande stadsbebyggelse kommer flest människor att vistas och 
då är det viktigt att vägtrafikens hastighet bidrar till en godkänd 
luftkvalitet och bullernivå. Norr om Radiotorget föreslås därför 
hastighetsgränsen vara 40 km/h. Detta bedöms vara den mest 
lämpliga hastighetsgränsen i förhållande till omgivande stadsmiljö, 
samt till efterlevnaden hos trafikanterna. 40 km/h har under lång 
tid diskuterats att bli ny bashastighet i Sverige och skulle då vara 
den gräns som ersätter 50 km/h. 

Mellan Radiotorget och Järnbrottsmotet föreslås hastighetsgrän-
sen initialt vara 60 km/h. Här bedöms det i nuläget inte finnas lika 
hög potential till omkringliggande tät stadsbebyggelse med stora 
anspråk på vistelse, som längs med sträckorna där hastigheten fö-
reslås vara 40 km/h. Om det längre fram bedöms vara mer lämpligt 
att även ha 40 km/h som hastighetsgräns söder om Radiotorget, 
möjliggör denna studies boulevardförslag en sådan inriktning.

HASTIGHET I STADSMILJÖ

Mänsklig hastighet är en förutsätt-
ning för en attraktiv stadsmiljö. 
Ambitionen i Göteborgs fram-
gångsrika trafiksäkerhetsarbete 
ska vara fortsatt hög, allt färre ska 
skadas i trafiken. En nyckel till den 
säkra och attraktiva stadsmiljön 
utan barriärer är att där gående och 
cyklister rör sig, vistas och samspe-
lar med annan trafik ska mänsklig 
hastighet vara en förutsättning. 

Lägre hastighet för fordonstra-
fiken minskar också bullret. En 
låg fordonshastighet innebär att 
samspelet mellan trafikanter för-
bättras vilket innebär möjligheter 
till ett bättre flyt i motorfordon-
strafiken. Detta kan bidra till en 
bättre luftkvalitet vilket har en 
positiv inverkan på människors 
hälsa. En låg hastighet ska vara 
inriktningen för den absoluta ma-
joriteten av alla gator i stadsmiljö.

För att ge utrymme för människor 
och stadsliv behöver vi tänka om, 
och ge mer yta till kapacitetsstarka  
transportslag som fotgängare och 
kollektivtrafik. Fordon med hög  
hastighet kräver ett större utrym-
me, vilket medför att motorfordon 
upptar en förhållandevis stor areal 
per resande, och än mer om parke-
ring läggs till. Med sänkt hastighet i 
stadsrummet kan ytan för motorfor-
don minskas genom smalare körfält 
och mindre radier, samtidigt som 
tillgängligheten för bilister och dist-
ribution finns kvar. På detta sätt ska-
pas utrymme för tillräckligt breda 
trottoarer med möjlighet att strosa, 
flanera eller skynda på samma yta.

Källa: Göteborgs Stad. 2014. Trafikstra-
tegi för en nära storstad.

Fotograf: Rebecca Havedal

Fotograf: Frida Winter
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Boulevardens korsningspunkter
Merparten av de befintliga planskilda korsningarna för vägtrafiken 
längs med leden föreslås byggas om och höjas upp, i huvudsak till 
fyrvägskorsningar i plan: Margretebergsmotet, Flatåsmotet och 
Marconimotet. Undantaget är Radiomotet som föreslås utformas 
till en cirkulationsplats, för att tillhandahålla tillräcklig kapacitet 
för vägtrafiken. Annars riskeras köbildning som kan få påverkan 
på Järnbrottsmotet och Söder-/Västerleden. Omdaningen av de 
planskilda korsningarna frigör ytor för annan användning och ger 
stadsrummet en mer stadsmässig utformning. 

Marconimotet föreslås i första hand utformas som en fyrvägskors-
ning i plan. Men genomförda kapacitetsanalyser visar att det kan 
komma att behöva utformas som en cirkulationsplats i plan, likt 
Radiomotet. 

Fyra nya korsningspunkter för vägtrafiken föreslås anläggas: 

• en trevägskorsning norr om Annedalsmotet

• en cirkulationsplats söder om Marklandsplatsen

• en fyrvägskorsning i plan i Synhållsgatans förlängning (ersät-
ter nuvarande gångbro), mellan Flatåsmotet och Marconimo-
tet

• en fyrvägskorsning i förlängningen av Gustaf Melins gata, 
söder om Marconimotet

Korsningsanspråk och -möjligheter för gång- och 
cykeltrafikanter
Med en framväxt av omgivande stadsbebyggelse kommer an-
språken från fotgängare och cyklister att korsa boulevarden att 
öka kraftigt generellt sett. Korsningsanspråken kommer dock att 
se olika ut längs sträckan. På den mellersta delsträckan, mellan 
Marklandsplatsen och Radiotorget, kommer korsningsanspråken 
att vara stora. På den norra och södra delsträckan kommer kors-
ningsanspråken att vara betydligt mindre (undantaget vid Botanis-
ka trädgårdens nya hållplatsläge, se nedan).

Med förväntningen på att korsningsanspråken ska öka, föreslås att 
boulevarden ska ge betydligt fler korsningsmöjligheter för gång- 
och cykeltrafikanter, än vad leden gör idag. Dels kommer det att 
finnas övergångsställen med cykelpassager i samtliga av vägtrafi-
kens korsningar. Därtill föreslås 5 nya korsningspunkter i markplan 
anläggas, i ett första skede av boulevardomvandlingen. Det ger ett 
korsningsintervall om 125-350 meter på den mest tättbebyggda 
delsträckan, mellan Marklandsplatsen och Radiotorget. 

Korsningsmatrisen till höger redovisar också lägen för ytterligare 
ett antal korsningspunkter för fotgängare och cyklister. Dessa 
korsningspunkter kan anläggas om behovet av ett tätare kors-
ningsintervall uppstår i framtiden. I sådana fall kan exempelvis 
korsningsintervallet på den södra delsträckan, som föreslås få det 
minst täta intervallet initialt, minska från ett intervall om 300-500 
meter till 100-300 meter.
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Utformningsprincip för anslutande lokalgator: höger in-höger ut.

På de sträckan där hastighetsgränsen för vägtrafiken är 60 km/h, 
behöver övergångsställena regleras med trafikljus av trafiksäker-
hets- och framkomlighetsskäl. På sträckorna där hastighetsgränsen 
är 40 km/h behöver trafiksäkerheten säkerställas genom att 
övergångsställena blir upphöjda. 

För att underlätta för unga och vuxna fotgängare som kommer att 
ha svårt att passera över boulevarden i plan föreslås vissa av de 
planskilda korsningsmöjligheterna behållas, till exempel den be-
fintliga gång- och cykelbron mellan Slottsskogen och Änggården. 
Möjligheten att behålla den planskilda gång- och cykelpassagen i 
nuvarande Flatåsmotet kan också studeras vidare. 

Anslutande lokalgator
Lokalgator som ansluter till boulevarden föreslås få en utform-
ningsprincip enligt höger in-höger ut. Detta innebär att biltrafiken 
inte har möjlighet att korsa hela boulevarden vid samtliga kors-
ningar, utan endast vid de större korsningarna och cirkulationsplat-
serna.
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� Stenkastsgatan

� Ögonmåttsgatan

� Armlängdsgatan

� Radiotorget

� Halvtumsgatan
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� Margretebergsgatan
� Storängsgatan

� Högsboleden

� Tunnlandsgatan
� JA Wettergrens g

� Synhållsgatan
� Gruvgatan

� Marconigatan
� A Odhners gata

� (ny koppling)
� Gustaf Melins gata

� Radiovägen
� Frölunda smedjeg.
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  *Varierande avstånd beroende 
    på val av lösning för hållplats.

Korsningar   Spårväg          Gång & cykel
/struktur           Etapp 1 / Etapp 2

Lokalgatorna föreslås också förskjutas något i nord-sydlig riktning, 
kring mittförlagd gång- och cykelpassage. Denna lösning föreslås 
med anledning av:

• att gångtrafiken samlas till en passage för varje korsning

• att biltrafik i båda riktningarna stannar innan gångpassagen, 
vilket underlättar för trafik från höger som ska ut på boulevar-
den.

• att den förväntas kunna ge ett jämnare trafikflöde in mot 
signalkorsningarna, vilket ger ett bättre kapacitetsutnyttjande

Att förskjuta lokalgatorna i nord-sydlig riktning ger också förut-
sättningar för genomgående siktlinjer. Men detta förutsätter att 
man samlar de gemensamma anspråken (exempelvis cykelväg, 
grönytor, dagvattenhantering) på ”rätt” sida i de anslutande 
lokalgatorna, det vill säga:

• på lokalgatans norra sida, på den västra sidan av boulevarden

• på lokalgatans södra sida, på den östra sidan av boulevarden

Gångpassage

Större bilväg

Lokalgata

Spårväg

Avstånd mellan
korsningar

Möjlig framtida 
korsning i etapp 2

X m 
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Om boulevarden istället hade utformats med övergångsställen 
”efter” korsningarna hade både trafiken från boulevarden och den 
anslutande lokalgatan behövt stanna samtidigt när en fotgängare 
passerat.

Lösningen med höger in-höger ut för de anslutande gatorna inne-
bär att parallellgatorna till boulevarden får en viktig roll. Befintliga 
nord-sydliga parallellgator föreslås därför vara kvar. Därtill föreslås 
en ny gata på den södra delsträckans västra sida. Carl Skottsbergs 
gata, på den östra sidan om boulevardens norra delsträcka, bibe-
hålls också för att möjliggöra kantstensparkering och angöring till 
befintliga fastigheter.

Nytt kollektivtrafiksystem
Den kapacitetsstarka kollektivtrafiken på sträckan Linnéplatsen- 
Radiomotet/Järnbrottsmotet föreslås utgöras av en stadsbana, 
både av kapacitetsskäl och för att det är det kollektivtrafikkoncept 
som föreslås i Målbild Koll2035. 

Som nämndes i kapitel 2.2 kommer det att krävas att den nya 
stadsbanan trafikeras av två linjer, vilket innebär att en av spår-
vägslinjerna på Frölundabanan behöver flyttas och trafikera 
boulevarden. Detta för att det ska finnas tillräcklig kollektivtrafikka-
pacitet för stadsutvecklingen i Dag Hammarskjöldstaden, samt att 
maxkapaciteten på sträckan Annedalsmotet-Marklandsplatsen inte 
ska överskridas. Det kommer också att krävas en trafikering med 
45-metersvagnar. Turtätheten med en spårvägslinje bör vara 6-7 
minuter.

Med utformningen enligt förslaget i denna studie uppnår stadsba-
nan längs boulevarden gul standard för tre av Målbild Koll2035:s 
guidelines och grön standard för resterande två (på sträckan från 
Linnéplatsen till Radiomotet/Järnbrott):

Sammanvägd bedömning av hur stadsbanan på hela sträckan uppfyller guidelines.

TUR- 

TÄTHET

MAX- 

HASTIGHET

HÅLLPLATS-

AVSTÅND

KORSNINGAR SEPARERING

LINNÉPLATSEN- 
RADIOMOTET/
JÄRNBROTT

1000 m egen 
spårbana

Turtätheten är hög på sträckan från Linnéplatsen till Radiotorget 
men är lägre på den södra delsträckan. Maxhastigheten kan vara 
hög på sträckan Linnéplatsen till Marklandsplatsen, men är sedan 
lägre på sträckan söder om Marklandsplatsen. Hållplatsavståndet 
är i snitt minst 1000 meter och uppfyller grön standard. Kors-
ningarna är planskilda från Linnéplatsen till Marklandsplatsen. På 
sträckan Marklandsplatsen-Radiomotet/Järnbrott är två korsningar 
signalprioriterade vid hållplats och tre signalprioriterade utan 
hållplatsstopp. Sammantaget bedöms det uppfylla gul standard för 
korsningsutformning. Stadsbanan går på egen spårbana på hela 
sträckan.

Stadsbanan längs norra delsträckan
Norr om Marklandsplatsen bibehåller spårtrafiken dagens fram-
komlighet och föreslås ligga kvar i befintligt planskilt läge, väster 
om boulevarden. Detta på grund av bland annat höjdskillnaderna 
i Annedalsmotet, barriäreffekten från spårtrafikens turtäthet, samt 
spårväxlarna vid Annedalsmotet och Slottsskogens vagnhall. Att 
förlägga spårtrafiken centralt i boulevarden här, i markplan, har 
studerats men valts bort (se vidare i kapitel 3.4)

Två hållplatser föreslås längs denna sträcka: Linnéplatsen och 
Botaniska trädgården. Nuvarande hållplats med namnet Botaniska 
trädgården flyttas längre norrut, till ett läge i höjd med trädgårdens 
entré. I det nya läget för Botaniska trädgårdens stadsbanehåll-
plats etableras en ny, bred gångpassage mellan trädgården och 
Slottsskogen. Denna korsningsmöjlighet förväntas bli mycket 
attraktiv, både för resenärer med spårvägen och för människor i 
omgivningen och behöver därför utformas för att kunna hantera 
ett stort gångflöde. Passagen behöver också vara hastighetssäkrad 
gentemot vägtrafiken. 

Stadsbanan på denna delsträcka håller grön standard idag enligt 
målbildens guidelines och fortsätter att göra det även med en flytt 
av Botaniska trädgårdens hållplats norrut. Att ha två hållplatser har 
inte ansetts motiverat och skulle reducera sträckan till gul standard 
med avseende på hållplatsavstånd.

Stadsbanan längs mellersta delsträckan
Vid Marklandsplatsen kopplas stadsbanan och Frölundabanan 
samman i anslutning till befintligt hållplatsläge. Därefter leds den 
nya stadsbanan söderut längs den nord-sydliga delen av Prickskyt-
testigen och därefter in centralt i boulevarden, via den nya cirku-
lationsplats som föreslås. Resterande sträcka ned till Radiotorget 
ligger stadsbanan centralt i boulevarden. 

Tre hållplatser föreslås längs denna sträcka: Marklandsplatsen (två 
nya hållplatslägen i anslutning till de befintliga), Flatåsmotet och 
Marconimotet. En hållplats vid Flatåsmotet är bland annat viktig 
med tanke på närheten till Högsbo sjukhus och den planerade 
omvandlingen av skjutbaneområdet. 

Vid Marconimotet delas spårtrafiken upp på två banor: en i sydlig 
riktning och en i västlig riktning, i Marconigatans sträckning. Banan 
i västlig riktning är nödvändig för att en av spårvägslinjerna på 

Fotograf: Rebecca Havedal

Förskjutning av lokalgator för genomgående siktlinjer.
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Frölundabanan ska kunna svänga vid Musikvägens hållplats och 
trafikera boulevarden mellan Marconimotet och Marklandsplatsen. 
Denna fördelning av spårtrafiken är en förutsättning för att etablera 
en boulevard med tillräcklig kapacitet i spårtrafiken för att möjlig-
göra den stadsutveckling som den nya översiktsplanen föreslår, 
utan att öka belastningen på det övergripande spårvägsnätet. 
Denna lösning kräver inte heller inköp av fler spårvagnar och har 
sannolikt också ingen/positiv påverkan på restiden från Frölunda/
Tynnered mot centrum. På den här sträckan av Marconigatan finns 
dock planer på bebyggelse. Dessa planer behöver förhålla sig till 
att spårtrafiken måste få gå i reserverat utrymme i gatan och inte i 
blandtrafik.

Stadsbanans hastighet är lägre på denna delsträcka, jämfört med 
på den norra delsträckan. Två av fyra korsningar i plan saknar 
ett samtidigt hållplatsstopp, vilket innebär en låg standard med 
avseende på denna guideline. Hållplatsavståndet är dock cirka 850 
meter på denna delsträcka och spårvägen går på egen banvall. 
Sammantaget bedöms sträckan uppfylla gul standard enligt 
guidelines, men med låg standard för korsningsutformning.

I det fortsatta arbetet behöver man studera vidare huruvida det 
är möjligt att förlägga en av Frölundabanans spårvägslinjer till 
boulevarden på sättet som föreslås ovan. 

Stadsbanan längs södra delsträckan
Om den södra delsträckan inte realiseras med tåg som huvudsaklig 
kollektivtrafik, behöver stadsbanan fortsätta i både västlig och 
sydlig riktning från Marconimotet. De södergående spåren föreslås 
fortsätta centralt i boulevardens sträckning, tills de viker av mot 
öster i höjd med Radiomotet, för att angöra sin ändstation i östra 
Högsbo. 

Mellan Radiotorget och ändhållplatsen föreslås ingen hållplats i ett 
tidigt skede av boulevardomvandlingen och stadsutvecklingen. 
Detta beror på att tätheten i den omgivande bebyggelsen är lägre, 
jämfört med på den mellersta delsträckan. Förslaget lämnar dock 
en öppning för att i framtiden kunna lägga till en hållplats på 
denna sträcka, i höjd med Gustaf Melins gata, om förutsättningarna 
är sådana att det anses lämpligt. 

Hållplatsavståndet blir stort på denna delsträcka, på grund av att 
det inte föreslås en hållplats på mitten av sträckan. Det kan komma 
att krävas en ytterligare hållplats. Utan en ytterligare hållplats är 
avståndet 1300 meter. Hastigheten kan eventuellt vara högre än 50 
km/h - och isåfall 60 km/h - men det återstår att utreda. Turtätheten 
blir lägre på denna delsträcka jämfört med på de andra delsträck-
orna. Sammantaget är bedömningen att delsträckan uppfyller 
guidelines på gul nivå.

Ändhållplatsen blir viktig knutpunkt
För att ändhållplatsen ska upplevas som en trygg och attraktiv 
plats bör hållplatsen placeras där kompletterande bebyggelse 
med varierande innehåll kan anläggas. Stadsbanans ändhållplats 
bör därför förläggas i närheten av Radiomotet. En sådan placering 

erbjuder bättre förutsättningar för förtätning, jämfört med en 
ändhållplats i närmare anslutning till Söderleden där bebyggelse-
möjligheterna är mer begränsade. Vid Radiomotet finns dessutom 
goda möjligheter för byte till områdestrafik med lokalbuss. 

Utformningen av ändhållplatsen behöver också ta höjd för en 
möjlig framtida järnvägsstation, samt ansluta till metrobussen på 
ett bra sätt. Lokaliseringen och utformningen av denna strategiska 
bytespunkt i söder kommer att ha stor påverkan på kollektivtra-
fikens attraktivitet och potentialen för överflyttning av biltrafik. 
Denna studie ser därför att en framtida metrobusshållplats i detta 
område också bör förläggas i anslutning till Radiomotet, så att 
möjligheterna för byte till stadsbana eller områdestrafik maximeras 
för resenärerna. I nuläget bedömer dock Västra Götalandsregionen 
att en bytespunkt vid Kobbegårdsbron i Järnbrott är den bästa ur 
ett metrobussperspektiv. Denna studie ser att en sådan lokalisering 
innebär en risk för kollektivtrafikens attraktivitet och beskriver 
därför detta mer ingående under kapitel 4.2 Riskanalys.

Eventuell förlängning av stadsbanan
Ändhållplatsens föreslagna utformning omöjliggör inte en förläng-
ing söder om Järnbrottsmotet i framtiden. En förlängning ses dock 
som mycket osannolik av kapacitetsskäl och presenteras därför 
närmare under kapitel 3.4 Bortvalda alternativ.

Kompletterande busstrafik
Som tidigare nämnts förväntas dagens region-/expressbusstrafik 
kunna ersättas i boulevarden när metrobusskonceptet och den 
nya effektiva spårbundna trafiken, mellan Marklandsplatsen och 
Radiomotet, färdigställts. Avståndet mellan stadsbanans hållplatser 
kommer dock att variera mellan cirka 700 och 1300 meter. En 
busstrafik som kompletterar spårtrafiken och ökar tillgängligheten 
till denna kommer därför att behövas, så kallad områdestrafik. 
Områdestrafiken är viktig för att kunna erbjuda tätare hållplatsav-
stånd och kortare väg från bostäder till kollektivtrafiken. Busstrafik 
som idag sker parallellt med leden (exempelvis längs Antenngatan/
Distansgatan) fyller denna typ av funktion och förväntas kunna 
ligga kvar. 

Busstrafiken i området kommer, i mycket högre utsträckning än 
idag, att ha en trafikmatande funktion till de stora bytespunkterna 
med spårväg. Upplägget som föreslås i denna studie är att bussar 
matar till Marklandsplatsen och Linnéplatsen, där resenärer byter 
till spårväg. Till exempel kan stombusslinje 16, som idag är en ge-
nomgående linje till centrum, övergå till att bli en kapacitetsstark 
matarlinje från Högsbo till Marklandsplatsen. 

Det kan bli aktuellt för lokal-/ stombussar att trafikera boulevarden 
längs kortare sträckor, men då i blandtrafik. Den lokala busstrafiken 
på den västra sidan skulle kunna korsa boulevarden vid Marconi-
motet och fortsätta på den östra sidan och vice versa, vilket skulle 
ge intressanta resmöjligheter inom området. En linjenätsutredning 
behöver genomföras för att studera vidare den kompletterande 
busstrafiken.

Fotograf: Asbjörn Hanssen
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Cykeltrafik
Längs den västra sidan av Dag Hammarskjöldsleden går ett viktigt 
pendlingscykelstråk idag. Det är viktigt att förutsättningarna för 
pendlingscykeltrafiken ges så goda förutsättningar som möjligt, 
inom ramen för en boulevardomvandling. Ett prioriterat pendlings-
cykelstråk är därför planerat att finnas i Dag Hammarskjöldstaden. 
Detta kommer troligen att fortsätta ligga på den västra sidan av 
boulevarden, då flera viktiga kopplingar mot omgivningen ansluter 
till det. På den norra delsträckan är det också ett mer ostört trafik-
läge för pendlingscykeltrafiken på den västra sidan, jämfört med 
den östra. Norr om Annedalsmotet kommer troligen pendlingscy-
kelbanan att byta sida till den östra sidan. Detta av hänsyn till det 
begränsade utrymmet, samt trafikantrörelserna som kommer med 
det nya hållplatsläget för spårväg och buss vid en ombyggnad med 
den tillkommande Lindholmsförbindelsen.

Tyngdpunkten för den planerade stadsomvandlingen ligger på 
den östra sidan om boulevarden. På denna sida är cykelvägnätet 
begränsat idag och här kommer det att behövas både nya och 
effektiva cykelstråk, både inom området samt med anslutning till 
boulevarden.

Vid utvalda korsningar behöver cykelnätet på den östra sidan 
kopplas till det föreslagna pendlingscykelstråket på den västra 
sidan.

Väster om Flatås, i Dag Hammarskjöldstadens influensområde, är 
det idag omständligt att röra sig som cyklist mellan Marconigatan 
och Tunnlandsgatan. Här föreslås därför en ny cykelväg i nord-syd-
lig riktning, genom bostads- och sjukhusområdet, som ett komple-
ment till cykelvägarna längs boulevarden. Denna cykelväg föreslås 
ersätta cykelvägen längs med Frölundabanan, som föreslogs i ÅVS 
Södra Mellanstaden.

Gångtrafik
Med en boulevardomvandling och tillhörande stadsutveckling 
väntas attraktiviteten för gångtrafik öka betydligt i området, på 
båda sidor av boulevarden. Detta innebär att det behöver finnas 
tillräckliga och sammanhängande gångytor för fotgängare. Gång-
trafikflödena kommer dock att variera mycket för olika delsträckor, 
beroende på innehållet i stadsrummet och vilka målpunkter i om-
givningen som kan nås inom gångavstånd. Kring kollektivtrafikens 
hållplatslägen kommer attraktiviteten för handel och verksamheter 
i gatuplan att bli störst och därför kan gångytorna i dessa lägen 
behöva dimensioneras för större gångflöden (med bredder om 
cirka 4-5 meter).

Parkering och mobilitet
En framtida parkeringsstrategi för Dag Hammarskjöldstaden 
behöver hantera parkeringsbehovet för både bilister och cyklister i 
befintliga och tillkommande bostäder, samt för besökare, service- 
och godstransporter och pendlare till arbetsplatser inom området. 

Strategin behöver också hantera de som använder bil i kombina-
tion med andra transportmedel genom området och då har behov 
av pendelparkeringsmöjlighet. Tillgängligheten till och standarden 
på cykelnätet kan också påverka behovet och dimensioneringen av 
parkeringsplatser för bil. 

Den övergripande strategin för parkering inom Dag Hammar-
skjöldstaden är:

• att arbeta för reducerade parkeringstal i denna del av Göte-
borg, då den stadsomvandling som föreslås innebär förändra-
de bedömningsgrunder

• att anlägga cykelparkering för bostäder och verksamheter i 
enlighet med stadens riktlinjer1

• att samla parkeringarna (för exempelvis boende) i gemensam-
ma anläggningar (parkeringshus/mobilitetshubbar)

• att lokalisera boendeparkering på ett tillräckligt avstånd från 
bostäder och verksamheter, så att motivationen ökar för att 
resa med kollektivtrafik, cykel och gång

• att arbeta för att prissättningen för bilparkering ska vara 
marknadsmässig och helt skilt från bostadshyra/-avgift 

• att eftersträva samnyttjande av parkeringsplatser i hela 
området, där möjlighet finns

• att undvika personliga parkeringsplatser i möjligaste mån 

1 Göteborgs Stad. 2018. Riktlinjer för mobilitet och parkering i detaljplaner och 
bygglov. 

Kantstensparkering
Det parkeringsbehov som skapas norr om Annedalsmotet bör 
sannolikt hanteras inom respektive fastighet. Kantstensparkering 
kan dock vara aktuellt här, särskilt på den östra sidan. 

Mellan Annedalsmotet och Marklandsplatsen bedöms inte be-
hovet av kantstensparkering vara så stort. På denna sträcka kan 
trafikflödena bli relativt höga här även i framtiden, vilket också vore 
problematiskt. På denna sträcka finns det möjlighet till kantstens-
parkering längs parallellgatan Carl Skottsbergs gata.

Mellan Marklandsplatsen och Radiotorget föreslås kantstenspar-
kering på båda sidor om boulevarden. Dagvattenhanteringen kan 
dock komma att påverka möjligheterna till kantstensparkering på 
den östra sidan i närheten av Marconimotet. Kantstensparkering 
föreslås på båda sidor för att skapa goda förutsättningar för aktiva 
bottenvåningar i den omgivande bebyggelsen. Kantstensparke-
ringen kan också bidra till upplevelsen av ett händelserikt gaturum, 
där hastigheten behöver hållas lägre. På den östra sidan, söder om 
Gruvgatan, kan dock möjligheterna till kantstensparkering vara be-
gränsade på grund av ytor för hantering av dagvatten och skyfall.

Söder om Radiotorget är kantstensparkering längs boulevarden 
inte aktuellt, på grund av den högre hastighetsgränsen. 

Fotograf: Rebecca Havedal

Dagens pendlingscykelstråk på den västra 
sidan om Dag Hammarskjöldsleden.

Fotograf: Asbjörn Hanssen
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Pendelparkering
Pendelparkeringar behövs i anslutning till större knutpunkter för 
kollektivtrafiken, till exempel vid Järnbrottsmotet.

Utformning

Vistelseytor
Boulevardförslaget är utformat för att både möjliggöra mobi-
litet och vistelse - i boulevardens stadsrum - särskilt söder om 
Marklandsplatsen. Förslaget innebär att fordonsrörelserna får sina 
respektive utrymmen i den centrala delen av boulevarden, medan 
fotgängarnas ytor är placerade längs med boulevardens kanter, i 
anslutning till bebyggelsen. Det är här är förutsättningar för vistelse 
behöver skapas. 

Utformningen för fotgängare och cyklister i nord-sydlig riktning 
bör skapa möjlighet för omväxling och vila, till exempel genom 
mindre parkmiljöer. Vid Botaniska trädgårdens huvudentré föreslås 
exempelvis en ”förpark” i höjd med den nya passagen över bou-
levarden och spårvägen, med koppling till hållplatsen. De mindre 
parkmiljöerna kan med fördel ha breddade ytor för att möjliggöra 
både vistelse och multifunktion. Genom multifunktionella lösning-
ar i gaturummet (däribland dagvattenhantering och skyfallsfördröj-
ning/-hantering) möjliggörs både bredare gång- och cykelstråk och 
ett mindre monotont stadsrum.

Boulevardens nord-sydliga utbredning gör att det finns en större 
attraktivitet för vistelse på boulevardens östra sida, tack vare bättre 
solförhållanden. 

Grönska
Grönstrukturen har varit en viktig utgångspunkt i det gemensam-
ma skissarbetet för både denna studie och den nya översiktsplanen 
med dess fördjupning för Högsbo-Frölunda. Den övergripande 
grönstruktur som kan utläsas i den nya översiktsplanen pekar ut 
både grönområden och sammanbindande grönstråk. 

Boulevarden är tänkt som ett viktigt sammanbindande stråk i 
grönstrukturen i nord-sydlig riktning genom området, med sam-
manhängande trädrader och utrymme för blågröna funktioner på 
gatunivå i välgestaltade vistelseytor. 

Boulevarden behöver också bidra till att binda samman östra och 
västra sidan och samtidigt utgöra en så liten barriär som möjligt 
för grönstrukturens kopplingar över dalgången. Detta kräver att 
anslutande gator och platsbildningar som sammanfaller med vik-
tiga stråk i grönstrukturen, tar hänsyn till detta anspråk och lämnar 
tillräckligt utrymme. Det kan också innebära att gestaltningsmäs-
siga element från grönstråken lyfts in i boulevarden i form av träd/
växtlighet, markbeläggning, möblering, skyltning eller belysning. 

På den norra delsträckan är passagen mellan Botaniska trädgården 
och Slottsskogen ett exempel på en viktig koppling i grönstruk-
turen, som behöver dimensioneras och utformas med denna 

funktion i åtanke. På den mellersta delsträckan har översiktsplanen 
pekat ut kopplingarna i höjd med Tunnlandsgatan/J A Wettergrens 
gata och Synhållsgatan/Gruvgatan som särskilt viktiga för att binda 
samman grönstrukturen på östra och västra sidan över boulevar-
den. På den södra delsträckan är kopplingen i höjd med Gustaf 
Melins gata utpekad. Boulevardförslaget har tagit hänsyn till dessa 
kopplingar i lokaliseringen av korsningspunkter och öst-västliga 
passager. 

Vidare har ytterligare kopplingar identifierats som kan ha en stöd-
jande funktion för att tillgängliggöra målpunkter för service, fritid 
eller rekreation för gående och cyklister, till exempel:

• passagen mellan möjliga förstärkta grönytor öster och väster 
om boulevarden i höjd med Radiotorget

• Synhållsgatans korsning med boulevarden som en möjlig 
passage särskilt utformad för cyklister med fortsättning mot 
Änggårdsbergen

• en tydligare förbindelse mellan Slottsskogsvallen och Änggår-
den

• en förstärkt öst-västlig koppling och entré till Slottsskogen vid 
Margretebergsmotet

En viktig del i det fortsatta arbetet med stadsomvandlingen i 
området blir att fördjupa grönstråkens funktion och relation till den 
nya omgivningen, exempelvis ytor för dagvatten- och skyfallshan-
tering, befintligt och tillkommande gatunät, framtida målpunkter 
såsom förskolor, lekplatser, bollplan, skateparker eller bostadsnära 
parker. En utmaning är att säkerställa att grönstrukturen får av-
tryck i hela områdets struktur, genom dedikerade grönstråk med 
enbart mjuktrafik, eller en reserverad yta och bredd i sektionen där 
grönstråk sammanfaller med lokalgator eller uppsamlingsgator för 
biltrafik. Upplevelsen av en attraktiv och sammanhängande grön-
struktur kan kräva ett visst minimiavstånd mellan platser/händelser 
där kvaliteter och utbud breddas. Här sammanfaller behov för de 
öst-västliga grönstråken och boulevardens nord-sydliga grönstråk, 
varför skärningspunkterna mellan boulevarden och den omgivan-
de grönstrukturen utgör särskilt viktiga satsningspunkter

Trädens placering och rumsbildande effekt
För att boulevardens stadsrum ska bli befolkat, krävs att flera 
stadsmiljökvaliteter förverkligas så att det blir möjligt och attraktivt 
att vistas här. Att plantera träd är en sådan kvalitet. Träden är ett av 
de viktigaste designelementen i boulevardförslaget. De förmedlar 
också en kontinuitet längs den annars varierade boulevarden. 

I denna studie har flera alternativ studerats gällande trädens 
placering och rumsbildande effekt. Vilket alternativ som slutligen 
genomförs kommera att behöva studeras vidare, ur flera olika 
aspekter. Men huvudinriktningen för boulevarden är att träden är 
nödvändiga och generellt bör vara fördelade över fyra trädrader, 
där så är möjligt. Minst två av trädraderna bör bli stora som fullvux-
na.

Fotograf: Frida Winter

Fotograf: Rebecca Havedal
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En gatusektion med en 3 meter bred grönremsa på vardera sida om spårvägen.

En gatusektion med en 1 meter bred grönremsa på vardera sida om spårvägen.

Boulevardförslaget presenterar ett förslag där fyra trädrader är 
jämnt fördelade i gatusektionen. Det ger en gata som är uppdelad i 
flera lika stora rum (se nedan).

Men man kan också välja att placera två av trädraderna närmare 
fasaderna, i anslutning till de ytor som används av fotgängare 
och cyklister (se nedan). I detta alternativ kan man med fördel 
använda träd av mindre storlek närmast fasaden och större träd 
som vetter mot motorfordonstrafiken. Här gör träden störst nytta 
för gång- och cykeltrafikanterna, då de dels separerar gång- och 
cykeltrafiken och därigenom minskar konflikterna mellan dessa 
trafikslag. Dessutom skapar träden två mindre stadsrum i mänsklig 
skala under trädkronorna. Det ger ett mer intimt stadsrum, som 
främjar vistelse och ett mer långsamt tempo, i det annars breda 
stadsrum som boulevarden utgör. Utan kronan från det mindre 
trädet närmast fasaden, kan de (troligt) höga husfasaderna upple-
vas ”påträngande” för fotgängarna. Med en sådan här fördelning av 
träden skapas samtidigt ett större rum för motorfordonstrafiken i 
den centrala delen av gatan, mellan trädraderna. 

I båda gatusektionerna ovan föreslås en grönremsa på vardera sida 
om spårvägen. Denna yta kan fylla flera funktioner. Dels är det den-
na yta som tas i anspråk för perronger och väderskydd vid spårvä-
gens hållplatser. Däremellan kan den användas för plantering, med 
vegetation som är anpassad till spårvägens funktion. Beroende på 
växtsammansättning kan ytan exempelvis gynna den biologiska 
mångfalden och fyller då en viktig ekologisk funktion. 

I boulevardförslaget föreslås grönremsan vara 3 meter bred. För 
alternativet där träden placeras närmare fasaderna, finns dock 
möjligheter till ytterligare variation:

• antingen en 3 meter bred grönremsa, vilket ger ett mer 
visuellt homogent intryck samt 4,5 meter breda gång- och 
vistelseytor under de små träden närmast fasaden. Denna 
bredd på grönremsan kan också ha en bullerdämpande effekt.

• eller en 1 meter bred grönremsa, vilket skulle ge 6,5 meter 
breda gång- och vistelseytor. Med denna bredd på gång- och 
vistelseytorna ges bättre förutsättningar för exempelvis 
uteserveringar och offentliga möbleringar, vilket starkt bidrar 
till att ”befolka” gatan. Det har i sin tur positiva effekter för 
gaturummets attraktivitet. En breddad gångyta gör också 
att träden får en bättre placering i förhållande till fasaderna, 
vilket gynnar trädens möjligheter att utvecklas på sikt. Detta 
alternativ innebär dock att gatan behöver göra en 2 meters 
sidoförskjutning i anslutning till korsningar och hållplatslägen, 
för att bland annat rymma passager och hållplatser. Det skulle 
innebära att man behöver göra ett uppehåll i de stora trädens 
trädrad, medan de mindre träden inte påverkas. Denna 
utformning ger en större variation i gaturummet, vilket kan 
bidra till en bättre hastighetsefterlevnad.

Sammantaget finns det således olika alternativ när det gäller 
trädens placering i den framtida boulevardens stadsrum. Genom-
förbarheten för de olika alternativen kräver vidare studier.

Dagvatten och skyfall
När det gäller dagvatten- och skyfallshanteringen i Dag Hammar-
skjöldstaden, följer den huvudinriktningen i den nya översiktspla-
nen med dess fördjupning för Högsbo-Frölunda. Planen prioriterar 
mångfunktionalitet och blågröna lösningar framför andra lösning-
ar, för att både säkerställa funktionen för vattenhanteringen och 
bidra till stadens attraktivitet. Sådana lösningar kan dessutom bidra 
till stadens biologiska mångfald och leverera ekosystemtjänster. 

Den nya översiktsplanen föreslår också att boulevarden fortsatt ska 
kunna fungera som skyfallsled och -yta efter omvandlingen. Här 
krävs fördjupade analyser om vad det innebär i detalj, samt samråd 
med Räddningstjänsten gällande boulevardens fortsatta funktion 
som utymningsväg. Boulevardförslaget är utformat för att boule-
varden ska kunna fungera som skyfallsled på en övergripande nivå, 

En gatusektion där träden placeras närmare fasaderna.

Fotograf: Rebecca Havedal

En gatusektion där träden är jämnt fördelade.
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2. Botaniska trädgården

1. norr om Annedalsmotet 

efter en ombyggnad, men vidare studier avseende viss detaljut-
formning kommer att krävas.

Sammantaget rekommenderas att skyfalls- och dagvattenhan-
teringen i boulevarden (och intilliggande kvarter söder om 
Marklandsplatsen) sker ytligt, tillsammans med den befintliga 
underliggande kulverten på östra sidan. I höjd med Synhållsgatan/
Gruvgatan och vidare söderut föreslås att man återskapar en 
bäckfåra i ett stadsmässigt utförande på den östra sidan. Detta för 
att ta omhand de större vattenvolymer som väntas här. De förvän-
tade vattenmängderna blir högre ju längre söderut i boulevarden 
man kommer. Bäckfåran behöver därför utformas för att kunna ta 
omhand större vattenflöden på den södra delsträckan, jämfört med 
i den mellersta. Här krävs dock fördjupade studier gällande genom-
förbarheten av en sådan lösning. 

Den nya översiktsplanens rekommendationen för skyfalls- och 
dagvattenhanteringen inom östra Högsbo går i linje med samver-
kansöverenskommelsen, vilket är positivt. Rekommendationen är 
att:

• samplanera och samlokalisera vattenfrågorna med utveck-
lingen av allmän plats inom området i så stor utsträckning 
som möjligt

• minska hårdgörandegraden i verksamhetsområdet och låt 
dagvattenhanteringen vara en del av att tillföra grönska och 
vatten till den idag hårdgjorda miljön. 

• ta fram en vattenplan på delavrinningsområdesnivå för att 
säkerställa tillräcklig funktion och plats för skyfall och dagvat-
tenhantering

• utveckla och säkerställ tillräckliga skyfallssåtgärder för områ-
dets utveckling

• skapa ny struktur för dagvattenhantering med inriktning mot 
ytlig avledning och samlade dagvattenanläggningar

För den västra sidan om boulevarden är den nya översiktsplanens 
rekommendationen för skyfalls- och dagvattenhanteringen att:

• värna och säkerställa utpekade platser och stråk för skyfall och 
om påverkan på strukturen sker ska funktionen i hela åtgärds-
kedjan säkerställas

• värna, utveckla och säkerställ utpekade platser för samlad 
dagvattenhantering från befintlig bebyggelse 

• Prioritera ytliga dagvattenlösningar som bidrar till biologisk 
mångfald och ekosystemtjänster � �� � ���
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Sektion med boulevarden förskjuten till ett västligt läge.

Exempel på hur skyfalls- och dagvattenhanteringen i bäckfåran på den östra sidan kan kombi-
neras med trädplantering, på den södra delsträckan.

Även för detta område krävs fördjupade analyser av vilka sektioner 
inom boulevardstråket som ska fungera för dagvatten/skyfall. 
Vägbanan är prioriterad som utrymningsväg och behöver skyddas 
mot skyfall.

Sektionsritningar
Nedan presenteras de sektionsritningar som har tagits fram inom 
ramen för denna studie. Sektionsritningar för hela boulevardsträck-
an (Linnéplatsen-Järnbrott) presenteras.

En viktig utgångspunkt har varit att de stora befintliga underjor-
diska ledningarna på den östra sidan om leden ska kunna ligga 
kvar. Detta påverkar bland annat trädradernas antal och placering. 
Ytterligare faktorer som har påverkat sektionernas utseende är:

• Läge i staden – huruvida sektionen ligger inom/nära innersta-
den eller mellanstaden

• Omgivning – huruvida boulevarden kantas av bebyggelse, 
grönområden eller annat

• Trafikflöde – huruvida skyltad hastighet är 40 eller 60 km/h 
samt om trafikflödena förväntas få en högre eller lägre 
omfattning

• Täthet – huruvida omgivande bebyggelses täthet förväntas bli 
hög eller låg, samt enkel- eller dubbelsidig och de korsnings-
anspråk som följer av det

• Spårtrafik – huruvida den går i parallellt eller centralt läge

• Dagvatten-/skyfallsfunktion – huruvida högre eller lägre 
flöden av dagvatten-/skyfall behöver hanteras

Principutformning för bäckfåran på den södra 
delsträckan, där den behöver kunna ta om-
hand större vattenmängder.

Principutformning för bäckfåran på den meller-
sta delsträckan.
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Sammanfattning
Nedan preciseras de tidigare nämnda stadsmiljöfunktioner, kva-
liteter och trafikala funktioner som eftersträvas för Dag Hammar-
skjölds boulevard. Preciseringarna är markerade med kursiv text.

Följande stadsmiljöfunktioner och kvaliteter eftersträvas:

• ett stadsrum med omgivande stadsbebyggelse, på de sträckor 
där det anses lämpligt

• ett stadsrum vars omgivande bebyggelse har aktiva botten-
våningar och entréer mot gatan i så hög utsträckning som 
möjligt där det anses lämpligt

• ett stadsrum med varierande karaktär, men vars gestaltning 
ändå förmedlar en viss kontinuitet längs hela sträckan, bland 
annat i förekomsten av offentliga friytor

• ett stadsrum med tydliga platsbildningar av olika storlek

• ett stadsrum med generösa vistelseytor

• ett stadsrum med grönska, vilket innebär att träd planteras 
längs med hela boulevarden

• ett stadsrum med en luft- och ljudmiljö som möjliggör 
vistelse, vilket innebär att hastigheten för vägtrafik är begränsad 
till mellan 40 och 60 km/h

• ett stadsrum med goda sol- och dagsljusförhållanden 

• ett stadsrum som kan härbärgera dagvatten- och skyfallsytor, 
vilket kan innebära en öppen skyfalls- och dagvattenlösning i 
boulevardrummet på framförallt den södra sträckan

Följande trafikala funktioner eftersträvas:

• ett stadsrum som möjliggör kapacitetsstark och attraktiv 
kollektivtrafik i eget utrymme i markplan, vilket innebär:

• att en ny stadsbana anläggs (i eget utrymme) centralt placerad 
i markplan i boulevarden från Marklandsgatan till Järnbrott 
samt i Marconigatan från Marconiplatsen till Musikvägen. 

• att hållplatserna lokaliseras vid Marklandsgatan, Tunnlands-
gatan, Marconigatan och Järnbrott. Eventuellt tillkommer 
ytterligare en hållplats mellan Marconigatan och Järnbrott. 

• att stadsbanans hastighetsanspråk anpassas till korsningsbeho-
ven, vilka preciseras i åtgärdsvalsstudien och i översiktsplanen 
för Göteborg.

• att den nya stadsbanan kopplas till Frölundabanan i anslut-
ning till befintligt hållplatsläge vid Marklandsgatan. 

• att planskildheterna mellan vägtrafik och spårväg behålls på 
sträckan Linnéplatsen-Marklandsgatan. 

• att hållplats för Botaniska flyttas till nytt läge i höjd med entrén 
till Botaniska trädgården. En ny passage i markplan anläggs 

4. Margretebergsmotet-Marklandsplatsen

3. Margretebergsmotet

5. Marklandsplatsen-Synhållsgatan

6. Synhållsgatan-Radiotorget - utan ledningsflytt

7. söder om Radiotorget

Sektion som tar hänsyn till att befintliga ledningar ligger kvar, vilket möjliggör för två trädrader. Med en ledningsflytt skulle sektionen för 
Marklandsplatsen-Synhållsgatan kunna förlängas även till denna sträcka och då möjliggöra fyra trädrader.
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mellan Slottsskogen och Botaniska Trädgården vid denna 
hållplats.

• att stadsbanans ändhållplats i Järnbrott i läge och utformning 
ska bidra till goda stadsmiljöer och effektiva byten till både lokal 
busstrafik och Express-/Metrobuss.

• att stadsbanans avslutning i Järnbrott inte ska omöjliggöra en 
fortsättning söderut längs väg 158.

• ett stadsrum med pendlingscykelbana, vilket innebär att en 
pendlingscykelbana förläggs på den västra sidan av boulevarden 
och prioriteras högt i korsning med andra gator. Möjligheten till 
prioritering vid signalreglerade korsningar studeras särskilt.

• ett stadsrum med god trafiksäkerhet, vilket innebär att hastig-
heten för vägtrafik är begränsad till mellan 40 och 60 km/h.

• ett stadsrum med fler och tydligt strukturerade korsnings-
möjligheter för fotgängare och cyklister, vilket innebär att 
korsningar för vägtrafik och passager för fotgängare och cyklister 
lokaliseras med utgångspunkt i översiktsplan för Göteborg och 
strukturskiss i slutrapporten (sida 74)

• ett stadsrum vars anslutande gator har en god uppkoppling 
mot omgivningen 

• ett stadsrum som kan hantera trafikflöden mellan 20-30 000 
fordon/dygn, där utpekade citybussanspråk och områdestra-
fik med buss också ryms, vilket innebär två körfält för vägtrafik 
per körriktning och gatukorsningar i plan (undantag Annedalsmo-
tet) där hastigheten för vägtrafik är begränsad till mellan 40 och 60 
km/h

• ett stadsrum som är utryckningsväg

Det boulevardförslag som presenteras i denna åtgärdsvalsstudie 
är ett möjligt sätt att utforma en boulevard, som uppfyller samtliga 
ovanstående funktioner och kvaliteter.

3.3. Konsekvenser 
av presenterat 
boulevardförslag

Fotograf: Frida Winter
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I det här kapitlet presenteras de huvudsakliga 
konsekvenserna av boulevardförslaget som 
presenterades i föregående kapitel.

I arbetet med att ta fram det boulevardförslag som presenteras i 
denna rapport, utgick vi ifrån att både de eftersträvade trafikala 
funktionerna samt stadsmiljöfunktionerna och kvaliteterna skulle 
kunna uppnås. Förändringarna som föreslås handlar i grunden om 
att bygga stad för ett stort antal invånare, i ett område som idag 
har en annan användning. Området runt boulevarden kommer att 
få en i stora delar förändrad karaktär och stadsmiljöer växa fram 
med både gator och platser. Boulevardens stadsrum kommer att bli 
en fullständig förändring jämfört med det transportrum som leden 
är idag. 

Konsekvenserna av boulevardförslaget utvärderas utifrån huru-
vida det skapar förutsättningar för goda stadsmiljöer och hållbar 
mobilitet.

Skapar boulevarden förutsättningar 
för goda stadsmiljöer?
Den nya översiktsplanens fördjupning för Högsbo-Frölunda ger 
förutsättningar för att boulevarden och dess omgivning får en 
utformning och ett innehåll som varierar utefter omgivande 
bebyggels och topografi. Med en boulevardisering och tillhörande 
stadsutveckling blir detta område en sammanhängande del av 
staden och barriäreffekten minskar.

Fördjupningen bedömer att fler bostäder med blandade upplåtel-
seformer och bostadsstorlekar i området skapar en variation i den 
fysiska miljön och kan bidra till upplevelsen av ökad trygghet. Inom 
fördjupningens område kan attraktiva offentliga platser skapas, 
som gör det möjligt för människor att mötas.

Stadsmiljö- och vistelsekvaliteter
Sträckan mellan Marklandsplatsen och Radiotorget bedöms 
kunna få höga stadsmiljö- och vistelsekvaliteter. Dels möjliggör 
boulevardförslaget att bebyggelse kan förläggas utmed hela denna 
sträcka. Dessutom ger förslaget plats för ett flertal platsbildningar 
av olika storlek. Dessa består dels av de tyngdpunkter som kan 
uppstå runt stadsbanans hållplatser, samt av mindre gröna platser 
och torg. Tillsammans med aktiva bottenvåningar i bebyggelsen 
(gärna längs stora delar av denna sträcka) bör detta skapa en 
variation av målpunkter som både genererar aktivitetet och vila/
rekreation.

Norr om Marklandsplatsen kommer betydligt mindre intilliggande 
exploatering att skapas, vilket gör att stadsmiljökvaliteterna här 
blir lägre gentemot söder om Marklandsplatsen. Längs med denna 
sträcka föreslås inte heller lika många små gröna platser och torg. 
Men här bedöms den direkta närheten till Slottsskogen och Bota-
niska trädgården bidra med så mycket grönska till stadsrummet att 

de, tillsammans med träden i boulevarden, skapar en upplevelse av 
att man rör sig genom en park. Tillsammans med Slottsskogsvallen 
bör därför de rekreativa värdena kunna bli höga här.

Sträckan söder om Radiotorget bedöms inte kunna få lika höga 
vistelsekvaliteter som den tätare stadsmiljön på den mellersta 
delsträckan, där hastighetsgränsen är lägre och rörelse- och vistel-
semöjligheter kan samspela mer. Med omsorgsfull utformning kan 
dock en ytlig dagvattenhantering utgöra ett kvalitativt inslag på 
den här delsträckan.

1 Ljudnivåer för kommunal service, tysta sidor och uteplatser för bostäder har 
inte inkluderats i analysen. Detta behöver analyseras i det fortsatta arbetet.

Rumsupplevelse
Med boulevardförslaget får de olika delsträckorna en utformning 
som tar hänsyn till omgivande stadsområden (bland annat Slotts-
skogen, Änggården, Flatås, Järnbrott). Därtill lägger det grunden 
för att den långa raka sträcka som Dag Hammarskjöldsleden utgör, 
ska kunna bli ett omväxlande och händelserikt stadsrum, där det är 
spännande och intressant att vistas och färdas. 

För att ändå förmedla en kontinuitet i boulevarden skapar boule-
vardförslaget förutsättningar för att två till fyra trädrader ska kunna 
kanta boulevarden på hela sträckan. Trädens viktiga rumsbildande 
effekt bedöms dela upp det annars breda gatusektionen i flera min-
dre rum och göra så att de rum som nyttjas av framför allt fotgäng-
are och cyklister, får en mer mänsklig skala. Detta är nödvändigt för 
boulevardens attraktivitet som ett stadsrum. 

Buller
En god ljudmiljö är en förutsättning för en hållbar och attraktiv 
stad. Även om inte alla stadsrum har en god ljudmiljö behöver 
staden planera så att tillgången till goda ljudmiljöer finns inom 
området kring boulevarden.

En mycket översiktlig bulleranalys1 har genomförts för boule-
vardförslaget. Resultaten visar att ljudnivåerna, för en framtida 
bebyggelse vid en boulevard, skulle ligga i nivåer som idag finns 
kring större gator som staden har. Vilka ljudnivåer som ny bebyg-
gelse får vid fasad beror på hur staden planerar det nya området. 
Ljudnivåerna påverkas exempelvis av avståndet till gatans mitt, 
bebyggelsestrukturen, mjuk mark, trafikmängderna, hastigheter 
och ytbeläggning.

De ljudnivåer som har beräknats för boulevardförslaget på sträckan 
Marklandsplatsen-Radiotorget, motsvarar de nivåer som staden 
har idag runt sina flaneringsstråk och cykelbanor längs Södra 
Vägen och Linnégatan. Dessa gaturum används flitigt idag för både 
gång, cykel, uteserveringar, torg och parker, även om ljudnivåerna 
är höga. Ljudnivåerna på var sida om den framtida boulevarden 
kommer, med stor sannolikhet, ha ljudnivåer som är över normal 
samtalsnivå beroende på utformning. Viktigt är därför att det fort-
satta arbetet med utformning av gaturummet, fasader och grönska 
strävar efter att påverka ljudnivåerna i positiv riktning.

Fotograf: Martin Söderqvist

Fotograf: Marit Lissdaniels

Fotograf: Frida Winter
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I den fortsatta planeringen av en boulevardomvandling krävs 
fördjupade bullerutredningar.

Luft
När staden växer och inriktas mot förtätning i centrala och/eller 
kollektivtrafiknära områden ges bättre förutsättningar att resa på 
annat sätt än med bil. En högre andel gång-, cykel- och kollektivtra-
fik har positiva effekter för miljö och hälsa. Samtidigt finns det en 
risk för lokalt dålig luftkvalitet i exempelvis förtätade gaturum.

Det finns miljökvalitetsnormer (MKN) för en rad olika luftförore-
ningar. Göteborg är det framför allt halterna av kvävedioxid som 
riskerar att överskrida normerna. Därför har en beräkning genom-
förts av kvävedioxidhalterna för det föreslagna gaturummet kring 
Dag Hammarskjölds boulevard, på sträckan mellan Marconi- och 
Flatåsmotet.

Resultatet av beräkningarna visar att risken är liten för att mil-
jökvalitetsnormerna för kvävedioxid överskrids i det planerade 
gaturummet. Det är troligt att även halterna av samtliga andra 
luftföroreningar underskrider sina respektive miljökvalitetsnormer, 
eftersom kvävedioxid i regel är den luftförorening som ligger högst 
i förhållande till sitt gränsvärde i Göteborg.

Dagvatten och skyfall
Boulevardförslaget är utformat för att boulevarden ska kunna 
fungera som skyfallsled på en övergripande nivå, efter en ombygg-
nad. Förslaget ger en generell förbättring när det gäller risken för 
vatten på vägbanan, jämfört med nuläget. Flera av trafikmoten 
idag är lågpunkter där det samlas vatten på delar av vägbanan 
redan vid relativt måttliga regnmängder. En upphöjd vägbana vid 
dessa trafikplatser tillsammans med en jämn lutning i avrinningens 
huvudriktning, kommer att innebära en förbättring jämfört med 
nuläget.

Bidrar boulevarden till hållbar 
mobilitet på kommunal nivå?

Resbehov
Boulevardisering är inte en lämplig åtgärd för alla stadens trafikle-
der, men har bedömts fungera och vara positivt på denna plats ur 
både ett trafik- och stadsmiljöperspektiv. En stadsutveckling i Frö-
lunda-Högsbo med boulevarden och stadsbanan som de viktigaste 
strukturella infrastrukturtillskotten, innebär att ett stort antal nya 
invånare får en bostad i regionens kärna med god tillgänglighet 
genom hållbara färdmedel. De befintliga invånarna bedöms också 
få en ökad och mer nära tillgång till service och annat utbud för 
vardagens behov. 

Verksamhetsområdet i östra Högsbo har idag en stor variation 
av arbetsplatser, med bland annat lättare industri. Med en om-
vandling av området, där delar av dessa arbetsplatser försvinner 

behöver människor söka vissa utav dessa arbeten på andra platser 
i eller utanför Göteborg. På ett övergripande plan kan det skönjas 
en utveckling där denna typ av arbetstillfällen flyttas längre ut 
från staden i takt med att den förtätas. Samtidigt skapas det 
förutsättningar för arbetstillfällen för högt utbildad arbetskraft i 
stadens mer centrala delar. Åtgärdsvalsstudiens fördjupningar av 
stadsbyggnadsidén i översiktsplanens fördjupning (i kapitel 2.3) 
visar dock på att det finns en stor variation av stadsutveckling-
spotential i östra Högsbo. Flera av dessa prövar tanken att många 
arbetstillfällen kan finnas kvar inom området. Hur stor andel av de 
närboende invånarna som arbetar inom området kommer dock att 
vara beroende av bland annat arbetsplatsernas karaktär. 

En omfattande omvandling av Högsbos industriområde till 
blandstad kan innebära att det blir färre arbetstillfällen för de som 
bor och arbetar lokalt i Frölunda och Högsbo idag. Det finns en stor 
risk för att invånarna i dessa stadsdelar i ännu högre grad än idag 
blir beroende av pendling ut från området, i riktning mot framfö-
rallt centrala Göteborg eller mer perifera delar. Både antalet och 
andelen invånare som behöver pendla ut från området kommer 
troligen att öka. Det är varken det mest effektiva eller samhällseko-
nomiskt lönsamma sättet att utnyttja kollektivtrafiken. 

Kollektivtrafikens begränsningar blir särskilt tydliga för utveck-
lingen inom området för den nya översiktsplanens fördjupning för 
Högsbo-Frölunda. Målsättningen för antalet invånare inom hela 
området till år 2050 kan behöva justeras ned, från knappt 100 000 
till cirka 85 000 invånare. Detta för att kunna hanteras inom den 
kapacitet som finns tillgänglig i kollektivtrafiken, via spårvägen i 
första hand.

Utifrån den förväntade bebyggelseutvecklingen och strävan efter 
en ökad andel hållbart resande, kommer behoven av resor med 
hållbara färdmedel att öka betydligt fram till år 2050. Efterfrågan 
på antalet resor med gång, cykel och kollektivtrafik kommer att öka 
från cirka 79 000 till cirka 193 000. Detta är mer än en fördubbling. 
Samtidigt beräknas resandet med bil till och från området ligga på 
ungefär dagens nivåer och genomfartstrafiken beräknas minska. 
Andelen gående, cyklister och kollektivtrafikresenärer år 2050 
förväntas därför bli betydligt större än andelen bilister.

Fotograf: Rebecca Havedal
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Cyklister
Cykelpotentialen i mellanstaden är väldigt stor. Att bygga en tätare 
stad i detta läge gör det mer attraktivt att cykla relativt sett. Med en 
stadsutveckling och omvandling till boulevard ökar därför cykelpo-
tentialen betydligt.   

Boulevardomvandlingen kommer att generera fler cyklister, både 
genom inflytt av många nya invånare och redan befintliga boende 
som får närmre till målpunkter. Den kraftiga befolkningstillväxten 
inom området för den nya översiktsplanens fördjupning för Hög-
sbo-Frölunda innebär, tillsammans med målsättningen för ökat 
resande med cykel, att antalet cykelresor kan komma att fyrdubb-
las gentemot dagens resande. Detta under förutsättningen att 
målsättningarna nås. 

Pendlingscykelbanan kommer således att få långt fler cyklister 
jämfört med idag då den också utgör cykelbana i den nya stadsde-
len. Pendlingscykelstråket i boulevardförslaget är dimensionerat 
för ett fyrdubblat resande. De flesta cyklisterna kommer troligen 
vara trafikanter som cyklar korta och medellånga avstånd och inte 
snabba pendlingscyklister som cyklar långa avstånd (exempelvis 
med startpunkt någonstans i bebyggelsen längs väg 158) och 
passerar genom området. 

Hur olika cyklister påverkas beror av vilken typ av ärende och för-
väntan de har på sin resa. De längre pendlingsresorna följer exem-
pelvis en annan logik än kortare cykelresor för andra ärenden och 
är i högre utsträckning beroende av cykelvägarnas standard och 
framkomlighet. (I bilaga 18 PM Pendelcykel fördjupas beskrivning-
en av konsekvenser för pendlingscyklister längs boulevarden.) En 
stor förändring för de cyklister som idag reser genom området på 
den mycket framkomliga pendlingscykelbanan, är att den kommer 
att integreras i staden på ett sätt som innebär fler korsningar. Detta 
gör det omöjligt att bibehålla dagens mycket goda framkomlighet 
och restiden kommer att öka för dessa resenärer. Pendlingscykel-
stråket behöver dock fortsatt ge de snabba pendlingscyklisterna 
god framkomlighet och den föreslagna bredden ger bland annat 
det utrymme som krävs för att de snabba cyklisterna ska kunna 
passera de långsammare. Samtliga cyklister erbjuds också en mer 
attraktiv sträcka, med varierade visuella intryck, mindre buller och 
lägre luftföroreningshalter. Med framväxten av en ny intilliggan-
de stadsbebyggelse kan flera av cyklisternas målpunkter också 
komma att lokaliseras längs sträckan. 

En viktig aspekt att tydliggöra är att pendlingscykelanspråket på-
verkas olika längs boulevardens delsträckor. Anspråkets påverkan 
varierar från förbättrad till försämrad framkomlighet:

• Mellan Linnéplatsen och Botaniska trädgården innebär 
förslaget en oförändrad restid jämfört med idag.

• På sträckan Botaniska trädgården-Marklandsgatan innebär 
förslaget en möjlighet till ökad framkomlighet, då en flytt 
av spårvagnshållplatsen Botaniska trädgården innebär att 
samspelet mellan spårvägsresenärer och cyklister sker på en 
plan sträcka och inte i lågpunkten för underfarten vid Margre-
tebergsmotet.

• Delsträckan Marklandsgatan-Marconimotet innebär en 
reducerad hastighet för snabba cyklister. Det finns också viss 
risk för påverkan på medelsnabba cyklister, genom tillkom-
sten av flera korsningar, även om sträckan utformas med 30 
km/h som dimensionerande hastighet och prioritet för den 
nord-sydliga cykeltrafiken i korsningar.

• Delsträckan Marconimotet-Radiomotet innebär troligen en 
liten hastighetsreduktion för snabba cyklister. Hastigheten blir 
troligen oförändrad för medelsnabba cyklister, men det finns 
risk för fördröjning vid korsningen med Radiovägen.

Sammantaget innebär integreringen av pendlingscykelbanan i 
boulevarden en tänkbar restidsförlängning för de snabba cyklister-
na på cirka tre minuter. De medelsnabba cyklisterna får en kortare 
restidsförlängning, cirka två minuter, då de påverkas mindre av en 
lägre medelhastighet.

2 under förmiddagen i riktning mot centrum.

3 Restiden baseras på en största tillåten hastighet (STH) på 50 km/h på de delar 
av spårvägen som går i boulevarden och upp till STH 70 km/h på de sträckor 
där den går på särskild banvall.

4 Totalt upp mot 2000 resenärer per dag i huvudsak från områden runt väg 158, 
vilket motsvarar cirka 300 resenärer i maxtimmen (norrut på morgonen).

Kollektivtrafikresenärer
Den omfattande kollektivtrafiknära stadsutvecklingen inom 
Högsbo-Frölunda kommer totalt sett att innebära många fler 
resenärer i kollektivtrafiken: upp till cirka 5000 resenärer per timme2 
med spårvägen. Det är en knapp tredubbling jämfört med dagens 
spårvägsresenärer. 

Etableringen av en stadsbana innebär att boende och verksamma i 
området erbjuds en kapacitetsstark och attraktiv spårväg. Restiden3 
för stadsbanan, mellan hållplats Radiomotet/Järnbrott och hållplats 
Domkyrkan, har beräknats till cirka 20 minuter. Detta uppfyller 
restidskraven enligt Målbild Koll 2035. På delen Marconimotet-Ra-
diomotet/Järnbrott kommer turtätheten att vara en spårvagn 
minst var sjunde minut. På övriga delar av boulevarden kommer 
turtätheten att vara högre, då det finns fler spårvägslinjer som 
trafikerar.

En utgångspunkt för denna studie har varit att den stadsnära 
expressbusstrafik som trafikerar på Dag Hammarskjöldsleden 
idag, ska trafikera Söder-/Västerleden (i metrobusskonceptet) 
efter en boulevardutbyggnad. En del av dagens expressbussre-
senärer4 kommer dock fortsatt att ha en målpunkt som bäst nås 
via boulevarden. Dessa kommer att behöva byta från metrobuss 
till stadsbana, vid bytespunkten i Radiomotet/Järnbrott. Med det 
trafikupplägg som föreslås i denna studie finns det utrymme på 
stadsbanan för dessa resenärer, även under morgonens maxtimme. 
Dessa resenärer kommer dock att få en längre restid, främst på 
grund av bytet men också till viss del på grund stadsbanans något 
lägre medelhastighet.  

Restiden med metrobuss kan dock bli kortare i många reserelatio-
ner. Ett exempel är resan från Frölunda Torg till City, som kommer 

Fotograf: Lo Birgersson

signalkorsning

korsning med lokal biltrafik  
(höger-in-höger-ut)

korsning med större öst-västliga  
g/c-flöden (utan biltrafik)

Marconimotet- 
Radiomotet: 1,15 km

Marklandsgatan- 
Marconimotet: 1,5 km

Botaniska trädgården- 
Marklandsgatan: 1,4 km

Linnéplatsen-Botaniska 
trädgården: 0,8 km
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vara snabbare än dagens bussresa (enligt Trafikverkets ÅVS Metro-
buss). 

Metrobussen kommer att behöva hantera ett stort antal resan-
de från området för den nya översiktsplanens fördjupning för 
Högsbo-Frölunda. Idag bedöms cirka 1500 resenärer resa ut från 
området och det antalet kan komma att fördubblas med hänsyn 
till områdets tillväxt och målsättning om ökat resande med kollek-
tivtrafik. Här finns det en osäkerhet i vilken omfattning metrobus-
systemet kan hantera och svälja denna efterfrågan. Trafikverkets 
ÅVS Metrobuss har hittills inte redovisat material på en sådan 
detaljeringsnivå att det har gått att utläsa hur kapaciteten fördelats 
geografiskt i detta system. Det har heller inte gått att utläsa om 
det finns tillgänglig kvarvarande kapacitet för området för den nya 
översiktsplanens fördjupning för Högsbo-Frölunda, vid bytespunk-
terna i Järnbrott och Frölunda Torg.

5 Ramböll. 2019. Trafikanalys Dag Hammarskjölds Boulevard, delutredning.

Bilister
Utifrån genomförda trafikanalyser5 finns det potential för att an-
passa Dag Hammarskjöldsledens roll till trafikstrategins mål genom 
att bygga om den till boulevard. Genom att minska hastigheten 
för vägtrafik längs stråket, kan genomfartstrafiken minska och 
tillgängligheten för gående och cyklister därmed öka. Kapaciteten 
för biltrafik kommer dock att vara tillräcklig för den trafik som 
efterfrågar denna rutt.

Boulevard innebär en annan funktion för vägtrafiken i stråket, där 
utformningen prioriterar vägtrafik som inte har samma krav på kor-
ta restider över längre avstånd. Enligt analysresultaten kommer en 
boulevardomvandling att resultera i ett huvudstråk som fungerar 
som infart till Dag Hammarskjöldstaden och Södra Mellanstaden. 
Men trafik mot centrum och Parkgatan/Nya allén väljer (enligt 
analysresultat) Söder-/Västerleden, Oscarsleden och väg E6, på 
grund av kortare restider via dessa vägar. En bilresa mellan Järn-
brottsmotet och Linnéplatsen kommer att ta cirka 5-10 minuter 
längre tid beroende på trafiksituation. Medelhastigheten är idag 53 
km/h på denna sträcka under högtrafik. Med en boulevard kommer 
medelhastigheten vara cirka 25 km/h, vilket kan jämföras med 
Alléstråket. 

I storleksordningen 8-10 000 fordon per dygn av genomfartstrafi-
ken ser ut att välja Västerleden istället, då deras målpunkter ligger 
utanför Dag Hammarskjöldsstråket. Om denna överflyttning kan 
hanteras med en fortsatt acceptabel framkomlighet på Västerleden, 
beror på vilka andra åtgärder som kommer att genomföras inom 
detta område och Göteborgsregionen i stort. 

Utifrån en trafikanalys med Göteborgs stads trafikmodell6 ökar tra-
fikflödet på Västerleden från cirka 60 000 fordon per dygn idag till 
70 000 fordon, om boulevarden byggs ut och markanvändningen 
enligt den nya översiktsplanens fördjupning för Högsbo-Frölunda 
förverkligas (till cirka 85 000 invånare). Den största delen av trafi-
kökningen kommer av att ledens funktion förändras, snarare än av 
att den intilliggande markanvändningen förändras. Högre flöden 
på Västerleden ökar risken för kö och förlängda restider. Konse-
kvenserna av ökade trafikflöden och olika prognosförutsättningar, 
Trafikverkets basprognos och Hållbarhetsscenario, fördjupas i 
kapitlet Riskanalys.

Trafikanalyserna7 visar också att vägnätet genom Mölndals kom-
mun påverkas på flera vägavsnitt. Dels finns det en risk för ökade 
flöden på Söderleden, som dock är relativt små i relation till det 
totala flödets storlek där. En större relativ ökning kan uppstå på 

6 som bygger på trafikstrategins mål.

7 Ramböll. 2019. Trafikanalys Dag Hammarskjölds Boulevard, delutredning.

Prognostiserade flöden i trafiknätet, efter genomförandet av Dag Hammarskjölds boulevard 
och en förtätning motsvarande den nya översiktsplanens fördjupning för Högsbo-Frölunda. 

Prognostiserade skillnader i trafiknätet, efter genomförandet av Dag Hammarskjölds boule-
vard och en förtätning motsvarande den nya översiktsplanens fördjupning för Högsbo-Frölun-
da.
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Toltorpsgatan, som också är en gata med mycket lägre kapacitet 
jämfört med Söderleden. Där finns också anspråk på att trafikera 
med Citybuss enligt Målbild Koll2035. Jolengatan är en parallell 
gata till Söderleden och där verkar också uppstå en ökad efterfrå-
gan på trafik. 

Bidrar boulevarden till hållbar 
mobilitet på lokal nivå?

Resbehov, tillgänglighet och trafiksäkerhet
Att antalet lokala målpunkter ökar är en förutsättning för att 
de lokala resorna ska öka i andel sett till det totala resandet. En 
funktionsblandning med en ökad andel verksamheter i området 
är därför en viktig del i stadsomvandlingen och skapar samtidigt 
förutsättningar för ett hållbart resande.

Fördjupningen av den nya översiktsplanen bedömer att en om-
vandling av leden till boulevard kan skapa ett ökat flöde av rörelser 
i både öst-västlig och nord-sydlig riktning. Med stärkta kopplingar 
mellan delområdena inom fördjupningens område blir det lättare 
att både röra sig i området och förstå hur de olika delarna hänger 
samman, vilket minskar både de fysiska och mentala avstånden.

De föreslagna tvärgående stråken, som binder samman den östliga 
och västliga delen, kan underlätta för både boende och besökare 
att röra sig i hela fördjupningens område och på ett lättare sätt nå 
servicefunktioner och målpunkter på vardera sida om boulevarden. 

En boulevardomvandling innebär en integrering av trafikslag som 
i nuläget hålls åtskilda genom den planskilda och separerade tra-
fikstruktur som leden och dess omgivning utgör. En bärande tanke 
med boulevardförslaget är det ska leda till en hög trafiksäkerhet, 
där oskyddade trafikanter ska kunna förflytta sig med god trafiksä-
kerhet och inte utsättas för fordon i högre hastigheter. Trafiksäker-
hetsfrågan har därför varit grundläggande för utformningen. Detta 
kan ses i boulevardförslagets föreslagna utformning av stadsbanan 
och dess hållplatser, vägtrafikens hastighetsgräns och principer 
om att passagerna för fotgängare och cyklister utformas för lägre 
hastigheter, antingen genom förskjutningar, cirkulationsplatser 
eller förhöjningar. I det fortsatta arbetet kommer dock en trafiksä-
kerhetsanalys av spårvägen att genomföras, vilken kommer att ha 
påverkan på den slutliga utformningen av stadsbanan och antalet 
passager över den.

En farhåga kopplad till trafiksäkerheten är att områden i östra 
Högsbo har detaljplanerats för bostäder samtidigt som området 
fungerar som verksamhetsområde med omfattande tung trafik. 
Om beslut att genomföra boulevardomvandlingen och stadsut-
vecklingen fattas, kommer denna utveckling att fortsätta under en 
lång tid medan hela området på den östra sidan av leden omvand-
las. Detta kräver extra fokus och kommer att innebära eftergifter 
från företagen som genererar den tunga trafiken, då den tunga 
trafiken inte kommer att kunna köra på samma villkor som idag av 
trafiksäkerhetsskäl. Den fysiska trafiksäkringen kommer därför att 
behöva få extra resurser i det här området vid en omvandling.

Barn och vuxna fotgängare
Med stadsutvecklingen och boulevarden etableras ett nytt gatunät 
som öppnar för fler vägval och mindre maskvidd i gångvägnätet. 
En övergripande bedömning är att den stadsutveckling som 
föreslås kommer att ge en mer positiv upplevelse för både barn och 
vuxna fotgängare och innebära att många fler får möjlighet att röra 
sig i den här delen av staden till fots. Det innebär också en närvaro 
av många fler människor i området under en större del av dygnet 
jämfört med idag, inte minst i delarna öster om boulevarden. 

Med en omvandling till boulevard kommer fotgängares möjlighet 
att röra sig i området att förändras från att enbart ha kunnat korsa 
flödena av fordonstrafik planskilt, till att i mycket högre utsträck-
ning passera i samma plan som dessa. Ledens barriäreffekt kommer 
att minska för merparten av trafikanterna, men för barn, äldre och 
personer med funktionsvariationer kan det bli svårare att röra sig 
över boulevarden jämfört med den nuvarande ledutformningen. 
Detta då boulevarden innebär en mer komplex trafikmiljö med fler 
korsningspunkter med stora fordonsflöden. Boulevarden kommer 
att vara en intensiv trafikmiljö där barn i lägre åldrar inte bör vistas 
själva.

För att mildra de negativa effekterna av den mer komplexa trafik-
miljön för bland annat barn och äldre föreslår åtgärdsvalsstudien 
att signalreglerade passager etableras över boulevarden på ett 
flertal platser. Någon/några av de icke-signalreglerade passagerna 
kan också signalregleras i framtiden, om det anses mer lämpligt. 
Vidare har åtgärdsvalsstudien gjort bedömningen att vissa av de 
planskilda korsningsmöjligheterna bör behållas, för att underlätta 
för de unga och vuxna fotgängare som kommer att ha svårt att 
passera över boulevarden i plan. Exempelvis föreslås den befintliga 
gång- och cykelbron mellan Slottsskogen och Änggården behållas, 
då den kompletterar funktionen hos den breda passagen i plan 
som föreslås mellan Slottsskogen och Botaniska trädgården. 
Möjligheten att behålla den planskilda gång- och cykelpassagen i 
nuvarande Flatåsmotet kan också studeras vidare. 

Vidare när det gäller barns mobilitet och trygga skolvägar påver-
kas den i stor utsträckning av var framtida för- och grundskolor 
kommer att lokaliseras. Placeringen av kommunal service sker i 
kommande planprocesser, om staden går vidare med stadsutveck-
lingen. Fastighetskontoret har dock översiktligt studerat lämpliga 
platser för framtida grundskoleenheter, inom ramen för det förvalt-
ningsövergripande arbetet som åtgärdsvalsstudien har varit en del 
av. Med hänsyn till bland annat skolornas upptagningsområden 
har fastighetskontoret sett att skolbehovet i Dag Hammarskjöldsta-
den inte kan lösas inom respektive kommande detaljplan, utan 
behöver samordnas för större områden. Trafikkontoret delar denna 
uppfattning och ser att skolornas upptagningsområden spelar 
en nyckelroll för boulevardens barriärverkan på barnens trygga 
skolvägar. Trafikkontoret ser därför att det vore fördelaktigt om 
upptagningsområdena struktureras på ett sådant sätt att yngre 
barn (upp till 12 år) i största möjliga utsträckning går i en skola som 
ligger på samma sida om boulevarden som de bor.

Förslag på placering av nya skolor inom Dag 
Hammarskjöldstaden.

Källa: Fastighetskontoret, Göteborgs Stad
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det är också närmast den som högst exploateringsgrad föreslås. I dessa 
områden med tät stad föreslås därför en hög grad av dubbelnyttjande 
av ytor för att uppnå en effektiv markanvändning. Främst är det ytor 
för utevistelse vid skolor och förskolor som påverkar exploaterings-
ekonomin. 

Inom arbetet med FÖP:en har frågor kring kommunal service studer-
ats översiktligt och för Dag Hammarskjöldsstaden fördjupats ytter-
ligare. Inom ramen för denna genomförandeplan har principer för 
utbildningslokaler formulerats och för grundskolor har även möjliga 
lokaliseringar studerats. Placeringar med närhet till kollektivtrafik och 
grönområden men också geografisk spridning och närhet till områden 
med framtida stor andel bostäder har varit viktiga parametrar. För att 
bidra till ett effektivt markutnyttjande har möjligheten att samordna 
skolans utemiljö med en fotbollsplan också varit styrande och för tre 
av de fyra utpekade platserna bedöms detta som möjligt. Samtliga 
skolor avses kompletteras med idrottshall som också kan dubbel-
nyttjas och bli en tillgång i stadsdelen. I norra delen av Dag Ham-
marskjöldsstaden bedöms antalet nya bostäder bli relativt begränsat 
och ingen skoltomt föreslås i detta skede inom området. Behov av 
skolplatser finns dock redan idag i anslutande delar av innerstaden. 

En lämplig plats för skola för ca 1000 elever bör kunna vara i området 
vid dagens skjutbana som också ligger i anslutning till Änggårds-
bergen. En säker och tillgänglig entré till grönområdet bör då kunna 
dubbelnyttjad för allmänhetens behov. Platsen lämplighet för en stor 
skola med tillhörande fotbollsplan innebär att tidigare skisser för 
bebyggelse av området behöver revideras avseende det möjliga antalet 
bostäder som troligen behöver minskas. 

I nära anslutning till den blivande noden vid Marconigatan skulle 
en skola för ca 500 elever kunna placeras mellan Distansgata och 
Armlängdsgatan. Platsen ligger ett kvarter från den blivande boule-
varden och den blivande Marconiplatsen där extra hög täthet är en 
målsättning. Enheten är mindre än skolenhetsutredningen anger som 
lämpligt men bör ändå kunna var ett alternativ med utgångspunkt i 
förutsättningarna för området.

Väster om A Odhners gata, vid platsen för dagens kretsloppsverk-
samhet, bör en skola för ca 1000 elever med tillhörande fotbollsplan 
kunna vara lämplig. Här finns Änggårdsbergen i nära anslutning men 
också en kulle med naturmark i direkt anslutning till skoltomten.

Mellan Antenngatan och den blivande boulevarden finns möjlighet 
för en skola för ca 1100 elever med tillhörande fotbollsplan. En lucka 
i befintlig bebyggelse innebär att en yta kan möjliggöras utan att bli 
allt för långsmal. Trafikbullersituationen innebär att ytan för utevis-
telse troligen behöver avskärmas vilket i första hand bör åstadkommas 
genom placeringen av skolbyggnaden med tillhörande idrottshall 
och att dessa sammanbyggs med andra byggnader för bostäder eller 
verksamheter. Skolbyggnader med tillhörande uteytor bör utgöra egna 
fastigheter men kan utanför skoltid dubbelnyttjas och bli en tillgång i 
närområdet.

Bedömningen är att behovet av grundskola ryms på kommunal 
mark men att privata initiativ kan tillkomma som komplement. De 
fysiska förutsättningarna för respektive plats har endast översiktligt 
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Cyklister
Cyklister som ska göra korta resor inom stadsdelen kommer att 
gagnas av stadsutvecklingen, där fler ärenden troligen kan genom-
föras inom ett kortare avstånd. På samma sätt som för fotgängare 
kommer dessutom det mer finmaskiga gatunätet och de fler vägval 
som står till buds, att vara positivt för cyklister som ska göra korta 
resor.

Kollektivtrafikresenärer
Med en kompletterande områdestrafik till stadsbanan bedöms Dag 
Hammarskjöldstaden både få en god lokal och kommunal tillgäng-
lighet med kollektivtrafik.

Flytten av Botaniska trädgårdens hållplats kommer att tillgänglig-
göra Botaniska trädgården på ett avsevärt bättre sätt än idag. Den 
kommer också att innebära bättre förutsättningar för att skapa en 
trygg och attraktiv hållplats, jämfört med dagens lokalisering. Men 
flytten kommer att innebära längre gång- och cykelresor för en 
del av de som använder hållplatsen idag, framförallt boende och 
verksamma i Änggården. 

Bilister
För att upprätthålla tillgängligheten för bilister bedöms medelhas-
tigheten för biltrafiken längs stråket behöva hålla cirka 20-30 km/h. 
Med en lägre medelhastighet längs stråket riskerar tillgängligheten 
med bil till viktiga målpunkter längs stråket bli dålig. Högre medel-
hastigheter riskerar istället att försämra tillgängligheten för gående 
och cyklister, samt tillgängligheten till kollektivtrafiken. Restiden 
längs stråket, mellan Järnbrottsmotet och Annedalsmotet, bedöms 
därför behöva vara mellan 10 och 15 minuter. Detta kan jämföras 
mot dagens cirka 5 minuter, under förmiddagens högtrafik. 

Med de hastighetssänkningar som föreslås kommer boulevardens 
trafikflöde att ha varierande hastighet på olika sträckor. Sträckor 
med få korsningsanspråk och korsningar kommer att ha en högre 
medelhastighet, medan sträckor med fler korsningsanspråk och 
korsningar kommer att få en lägre medelhastighet. 

Åtgärdsförslagets hastighetssänkningar kommer att ha en påver-
kan på markanvändningen och tillgängligheten i olika delar av 
området. Exempelvis kommer den föreslagna hastighetsgränsen  
60 km/h söder om Radiotorget, innebära att bilister kan få förbätt-
rad tillgänglighet till vissa fastigheter längs den södra delsträckan, 
jämfört med idag då angöring sker via lokalgator på östra och 
västra sidan. Längs den mellersta delsträckan kommer bilisternas 
tillgänglighet att förbättras än mer, då hastighetsgränsen föreslås 
bli 40 km/h och kantstensparkering föreslås på båda sidor om 
boulevarden.

Föreslagna korsningar kommer att kunna hantera de trafikflöden 
som bedömts vara sannolika på boulevarden och anslutande gator, 
utan att omfattande köbildning uppstår. I något fall kan det krävas 
en cirkulationsplats istället för signalreglerad korsning.

Fotograf: Rebecca Havedal

Konsekvenser för övriga trafikala 
funktioner

Godstrafik

8 stegutrymning av befintliga fastigheter

Boulevarden kommer inte att vara en lika attraktiv gata för den 
tunga godstrafiken som dagens led. Av det skälet kommer troligen 
antalet godstransporter att sjunka. Markomvandlingen i östra Hög-
sbo innebär troligen också färre verksamheter som genererar tunga 
transporter. Boulevarden kommer dock fortsatt att vara den mest 
rationella vägen till flera godskrävande verksamheter i närområdet, 
exempelvis sjukhus och handel.

På en översiktlig nivå bedöms boulevarden kunna hantera de dis-
penstransporter som behöver trafikera boulevarden, då den är den 
enda kvarvarande möjligheten att nå till vissa delar av Göteborg 
med dessa transporter. Det kan krävas temporära åtgärder för att 
göra transporterna möjliga.

Utryckningstrafik
En omvandling från trafikled till boulevard kommer att påverka 
räddningsfordonens förutsättningar. För utryckningsförare är 
användningen av plankorsningar en av flera åtgärder som tillför 
faromoment och fler faktorer att vara uppmärksam på. I kombina-
tion med generellt långsammare trafikflöde begränsas hastigheten, 
jämfört med befintlig utformning. En utformning med två körfält 
tillåter dock andra fordon att lämna fri väg på ett smidigt sätt.

I dialog med Räddningstjänsten konstaterar de att genom att alla 
befintliga länkar i moten är kvar, fast ej längre planskilda, anses 
deras tillgänglighet eller åtagande8 påverkas i mindre omfattning. 
Detta under förutsättning att utformningen av boulevarden görs 
på ett sätt som underlättar framkomligheten för utryckningsfor-
don, exempelvis gällande personbilars förutsättningar att flytta 
på sig i sidled eller andra lösningar. En lösning som kan underlätta 
framkomligheten för Räddningstjänsten är en ”grön våg”, som via 
styrning av trafikljus eller användandet av asfalterade kollektivtra-
fikkörfält underlättar för utryckningsfordonens framkomlighet. I 
boulevarden kommer spårvägen inte att vara tillgänglig för fordon-
strafik, men möjligheten till grön våg bör studeras i det fortsatta 
arbetet.

Omvandling av befintliga markparkeringar
En betydande andel av den byggbara marken längs boulevarden 
mellan Marklandsplatsen och Radiotorget, utgörs av markparke-
ring idag. Ett stort antal befintliga parkeringsplatser kommer att 
behöva ersättas vid en omvandling av dessa ytor. Därför behöver 
en parkeringsstrategi för omvandlingsområdet hantera både 
befintligt parkeringsbehov och parkeringsplatser för tillkommande 
bostäder och verksamheter.

Fotograf: Lo Birgersson

Fotograf: Martin Vennersten & Stina Olsson

102 103



3.4. Bortvalda alternativ

Fotograf: Lo Birgersson
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I detta kapitel presenteras ett urval av de 
alternativa utformningar för boulevarden som har 
studerats under arbetets gång, men som valts bort 
av olika anledningar.

För mer information om samtliga studerade alternativ, se bilaga 5 
PM Utformning.

Två parallella gaturum
Möjligheten att dela upp boulevarden i två separata gaturum har 
studerats översiktligt i denna studie. En sådan lösning hade inne-
burit att norr- och södergående vägtrafik hade förlagts i två paral-
lella gaturum, separerade av bebyggelse. En sådan lösning skulle 
ge fördelar för fotgängare och cyklister som då inte behöver korsa 
ett lika brett gaturum som boulevarden nu föreslås bli. Gaturum-
met blir också lättare att tolka då trafiken endast går i en riktning. 
Lösningen innebär dock flera stora nackdelar, vilka är anledningen 
till att denna lösning har valts bort:

• I mellanstaden är attraktiviteten för att etablera verksamheter 
som förknippas med stadsliv lägre än i innerstaden. För att 
skapa en så hög potential som möjligt för företagsetablering-
ar och andra målpunkter givet Dag Hammarskjölstadens plats 
i staden, har bedömningen varit att Dag Hammarskjöldstaden 
bör utformas med ett huvudstråk istället för två. Detta för 
att närboende och människor som passerar genom området 
ska koncentreras till ett stråk och därmed utgöra ett större 
kundunderlag, vilket i förlängningen är positivt för att attrahe-
ra verksamheter.

•  Lösningen med två parallella stråk är mer ytkrävande, jämfört 
med att etablera ett huvudstråk. Ytan för den mellanliggande 
bebyggelsen blir dessutom för smal för att kunna rymma ett 
helt kvarter. Sammantaget leder detta till ett sämre markut-
nyttjande jämfört med den föreslagna lösningen med ett 
huvudstråk.

Annedalsmotet i plan
I förstudien och tillhörande visualisering (från år 2015 respektive 
2017) föreslogs att planskildheten i Annedalsmotet skulle tas bort 
och motet förläggas i markplan. Denna idé har studerats vidare 
översiktligt i denna studie och valts bort av flera skäl. 

Det främsta skälet är att det är mycket riskabelt att genomföra en 
så omfattande åtgärd ur ett trafikeringsperspektiv. Den framtida 
kollektivtrafiken i det här området behöver trafikeras med en högre 
turtäthet än idag. Detta då spårtrafiken från både Frölundabanan 
och den kommande Innerstadsringen ska passera i Annedalsmotet. 
Turtätheten begränsar möjligheten för andra trafikslag att passera 
i plan i så hög utstsräckning att korsningar med andra trafikslag i 
plan inte kommer att fungera här. 

Om kollektivtrafikens turtäthet mot förmodan inte skulle bli en 
begränsning i framtiden, skulle ett borttagande av planskildheten 
kräva att man höjer upp hela Annedalsmotet. Detta för att hantera 
de stora höjdskillnaderna mellan Per Dubbsgatan och boulevarden. 
Detta är en mycket omfattande åtgärd som både är kostnadsdri-
vande och skapar en ”vägg” mot Slottsskogen. Dessutom ser den i 
nuläget inte ut att kunna frigöra ytor för annan markanvändning. 
Huruvida denna lösning fungerar fullt ut i detalj har inte studerats. 
Sammantaget ser åtgärdsvalsstudien att denna lösning inte bör 
utforskas vidare av staden. 

Boulevardförslaget som presenteras i denna studie föreslår istället 
andra åtgärder för att minska Annedalsmotet visuella och faktiska 
barriäreffekt. Förslaget innebär att biltrafikens ytor i motet minskas, 
både genom färre och smalare körfält. Dessutom föreslås att vissa 
av ramperna som kopplar mot Per Dubbsgatan kan tas bort eller 
nyttjas för andra ändamål, till exempel gång-/cykeltrafik och/eller 
vegetation/dagvattenhantering. Om man tar bort en av ramperna 
på västra sidan frigör man ytor som kan möjliggöra en dubbelsidig 
bebyggelse längs med boulevarden.

Östligt förskjuten boulevard på 
norra delsträckan
För sträckan mellan Linnéplatsen och Annedalsmotet har utred-
ningsarbetet undersökt möjligheten att antingen förskjuta boule-
varden något till ett västligt eller östligt läge. Med ett östligt läge 
skulle bebyggelse på ömse sidor om boulevarden ha kunnat tillska-
pas, vilket hade kunnat ge en högre exploatering jämfört med det 
västliga läge för boulevarden som nu föreslås. En högre exploate-
ring hade kunnat bidra till finansieringen av ombyggnaden i större 
utsträckning. Dubbelsidig bebyggelse längs boulevarden hade 
också kunnat vara mycket positivt för stadsrummet genom sitt 
bidrag med upplevelser längs boulevarden, givet att bebyggelsen 
hade utformats på ett omsorgsfullt och intressant sätt. 

Det östliga alternativet har valts bort med anledning av att flera 
förvaltningar och nämnder tydliggjort i sina remissvar att de ser 
det östliga alternativet som problematiskt. Därtill har det nu också 
blivit tydligt att Lindholmsförbindelsen kommer att kräva så pass 
stora ytor att rörelsefriheten i sidled, samt möjligheterna till kom-
plettering av bebyggelse, har minskat oavsett hur boulevarden 
förläggs.
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Sektion med boulevarden förskjuten till ett östligt läge.

Skiss över östligt förskjuten boulevard med 
möjlighet till dubbelsidig bebyggelse.
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Centralt placerad stadsbana på 
norra delsträckan
I denna studie har vi också studerat möjligheten att förlägga 
stadsbanan centralt i boulevarden (mellan körfälten), även på den 
norra delsträckan. En flytt av spåren till ett centralt läge i plan är 
inte möjligt ur ett trafikeringsperspektiv. Detta på grund av den 
framtida spårtrafikens turtäthet, som gör att Annedalsmotet och 
även spårtrafiken i Margretebergsmotet, fortsatt behöver vara 
planskilda. Detta för att möjliggöra för andra trafikanter att kunna 
passera spårtrafiken i dessa korsningar och spårtrafiken att kunna 
behålla sin restid på sträckan. 

Centralt placerad stadsbana vid 
Marklandsplatsen
Vid Marklandsplatsen har två tänkbara lägen för spårvägens kopp-
ling mot Frölundabanan och ett nytt hållplatsläge studerats: 

• ett östligt läge, med en ”kraftsamling” längs boulevarden och 
en parallell trevägskorsning för spåren. En variant av denna 
lösning redovisades i illustrationen till förstudien för Dag 
Hammarskjölds boulevard (från 2017).

• ett västligt läge, i anslutning till befintlig hållplats på Frölun-
dabanan. Detta pekas ut som huvudalternativ i denna studie.

Det östra alternativet innebär vissa fördelar gällande spårvägens 
framkomlighet längs boulevarden, då den inte behöver trafikera 
via Marklandsplatsens nuvarande hållplatsläge. Men alternativet 
innebär också vissa nackdelar och har därför valts bort:

• Dels innebär det en sämre tillgänglighet till hållplatsen för 
befintliga boende. 

• Dels har en förutsättning för denna studie varit att det ska 
gå att förtäta och skapa en stadsmässighet runt det nya 
hållplatsläget på boulevardens stadsbana. Detta är viktigt för 
att kunna skapa en närvaro på platsen, som bidrar till att detta 
blir en trygg plats. I det östliga läget kan omkringliggande 
ytor vara svåra att få tillgång till för omvandling, vilket innebär 
att den nödvändiga förtätningen kan omöjliggöras.

Direktkoppling mellan boulevarden 
och Högsboleden
I denna studie har också undersökts en genare koppling mellan 
Högsboleden och boulevarden, än den som presenteras i förslaget. 
Denna idé återfinns i ”Historisk stadsplaneanalys”, som har utgjort 
ett inspirationsunderlag i det tidiga skissarbetet. Lösningen skulle 
innebära en vägdragning genom det nuvarande idrottsområdet, 
strax söder om Frölundaborg och Slottsskogsvallen, med anslut-
ning till boulevarden i en trevägskorsning. 

Fördelen med denna lösning är att den har potential att öppna upp 
och tillgängliggöra idrottsområdet, samtidigt som den avlastar 
både dagens förbindelse förbi Marklandsplatsen, mot Flatåsmotet 
och den norra kopplingen via Margretebergsgatan. 

Lösningen har dock valts bort med anledning av dess svårigheter 
att hantera höjdskillnaderna på väg och spårväg längs sträckan. 
Bedömningen i nuläget är också att det är nödvändigt att behålla 
planskildheten mellan spårväg och biltrafik här, på liknande sätt 
som vid Margretebergsmotet. Detta för att inte påverka Frölunda-
banans framkomlighet negativt, i synnerhet om en högre turtäthet 
ska kunna bli aktuellt i framtiden. För att kunna bibehålla plan-
skildheten skulle resultatet bli en relativt omfattande trafikplats, 
med spår- och biltrafik i två nivåer. Detta skulle ha stor påverkan 
på omgivningen och innebära behov av sprängning på grund 
av platsens förutsättningar. Korsningen skulle därför bli kostsam 
och resultera i att den befintliga planskilda trafikplatsen ersattes 
med en ny liknande struktur. Det skulle varken bidra till minskade 
biltrafikflöden, ökad stadsmiljökvalitet eller attraktivitet för gående 
och cyklister längs sträckan.

Stadsbana helt enligt grön nivå
Som nämndes i kapitel 3.1. har ambitionen i denna åtgärdsvalsstu-
die varit att möjliggöra för stadsbana på grön nivå i boulevarden - i 
så stor utsträckning som det har ansetts vara lämpligt. En avväg-
ning mellan eftersträvansvärda trafikala funktioner och stadsmil-
jöfunktioner och kvaliteter, har legat till grund för när grön nivå 
ansetts lämpligt och inte. 

En etablering av stadsbana helt enligt Målbild Koll2035:s gröna 
nivå har inte bedömts vara möjlig att förlägga i markplan i bou-
levarden. Detta på grund av att stadsbana enligt grön nivå bland 
annat ska hålla mycket hög hastighet och har behov av planskild 
framkomlighet i korsningar. Detta skulle ge stadsbanan en kraftig 
barriäreffekt, vilket inte stödjer den stadsutveckling som eftersträ-
vas här.

Skiss över direktkoppling mellan boulevarden och Högsboleden.

Skiss över centralt placerad stadsbana vid 
Marklandsplatsen.
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Planskild stadsbana?
Eftersom ett alternativ i markplan bedömts vara oförenligt med 
den efterstävade stadsutvecklingen, är frågan om en planskild 
stadsbana i boulevarden vore tänkbar? En planskild stadsbana med 
dess stationer förläggs då antingen under mark eller på en upphöjd 
högbana. Detta har inte heller bedömts vara förenligt med den 
vision som kunnat utläsas för boulevarden och dess tillhörande 
stadsutveckling, där den lättillgängliga spårvägen är ryggraden. 

Vidare hade en planskild lösning behövt ha mycket långa avstånd 
mellan hållplatserna för att kunna nå restidsvinster. Det kräver i sin 
tur en omfattande matande områdestrafik med buss till hållplat-
serna. En planskild stadsbana helt enligt grön nivå hade således 
riskerat att bli en oattraktiv lösning, med sämre förutsättningar att 
nå de högt uppsatta målen för resande med kollektivtrafik för det 
stora antal människor som planeras bo här. Detta stärks av resul-
taten från den medborgardialog som genomfördes under arbetet 
med målbilden, där exempelvis högbana inte ansågs passa i mer 
tätbebyggda områden.

En planskild spårväg innebär också högre kostnader jämfört med 
en lösning i markplan, med 2-3 gånger högre kostnader för en 
upphöjd lösning och 4-5 gånger högre kostnader för en lösning 
under mark. 

En planskild lösning blir också investeringsmässigt svår att motive-
ra med en kompletterande spårbana till Frölundabanan via Marco-
nigatan, i enlighet med huvudförslaget. Med denna del borträknad 
är det cirka 3,5 km spårväg kvar. I markplan kostar denna sträcka 
cirka 675 miljoner kronor. Upphöjd skulle den kosta 1,4-2 miljarder 
kronor och i tunnel 2,7-3,4 miljarder kronor. Att investera dessa 
medel i ett område i mellanstaden är svårt att försvara med tanke 
på de investeringsbehov som finns i centrala staden. Där är det 
mycket svårt att överhuvudtaget lösa alla trafikkonflikter i samma 
plan. Mer om alternativet med en planskild stadsbana finns att läsa 
i bilaga 14 PM Nya spårvägar och stadsutveckling och bilaga 15 PM 
Planskild spårväg.

Partiellt planskild stadsbana?
Att partiellt planskilja stadsbanan vore att planskilja den i de stora 
korsningarna, likt Hjalmar Brantingsgatans lösning. En sådan 
lösning innebär dels stora tråg/ramper på sidan om gatukorsning-
arna. Dessutom innebär det att man vill uppnå en så hög hastighet 
som möjligt mellan korsningarna, för att maximera nyttan av de 
planskilda korsningarna och den extra investering de har inneburit.  
Det innebär i sin tur att det inte är aktuellt ed gång- och cykelkors-
ningar på sträckorna mellan de stora planskilda korsningarna. Den 
här lösningen stödjer inte den stadsutveckling som eftersträvas för 
området.

Stadsbana på den gamla banvallen - tekniskt 
möjligt alternativ för stadsbana enligt grön nivå
En tekniskt möjlig lösning för att möjliggöra stadsbana helt enligt 
målbildens gröna standard, vore att utnyttja den gamla banvallen 

för Säröbanan där pendlingscykelbanan går idag. På 1970-talet 
fanns det planer om att anlägga en spårväg här och samtliga 
trafikmot längs Dag Hammarskjöldsleden har anpassats för detta. 
Denna lösning skulle kunna fungera som en nödlösning för nollal-
ternativet och dess exploateringsnivåer. I nollalternativet är kollek-
tivtrafiken med expressbussar otillräcklig, men med denna lösning 
skulle spårvägen kunna erbjuda tillräcklig kollektivtrafikkapacitet. 
Bostäderna som, enligt nollalternativet, byggs i östra Högsbo skulle 
dock ligga på ett relativt långt avstånd från spårvägen (som ligger 
på andra sidan leden). 

I jämförelse med huvudförslaget i denna studie blir resandet troli-
gen lägre med en stadsbana på den gamla banvallen, relativt sett. 
Det resulterar i ett högre bilresande från de nya exploateringarna. 
Detta då en begränsad närhet till kollektivtrafik motiverar behov av 
relativt sett högre parkeringstal. För att ändå motivera byggandet 
av stadsbanan på banvallen är det då troligen nödvändigt att låta 
den fortsätta söderut långs väg 158 till Brottkärrsmotet. Den skulle 
då kunna avlasta expressbussarna och göra en exploatering i de 
södra kommundelarna möjlig där tillgängligheten är en begräns-
ning för utbyggnad.

Med banvallslösningen skulle dock inte stadsbanas kapacitet 
utnyttjas fullt ut, då Dag Hammarskjöldsleden inte skulle byggas 
om. Därmed skulle inte heller markytorna på och runt leden vara 
tillgängliga eller lämpliga för byggande av bostäder. Rimligen 
sänks inte hastigheten på leden, då man bevarar den funktion den 
har idag och bullernivåerna fortsätter därför vara höga. En översikt-
lig uppskattning är att bostäder för cirka 5-10 000 färre invånare 
blir möjliga inom området, i jämförelse med en boulevard. Detta 
medför att den förslagna spårvägskopplingen i Marconigatan inte 
behöver byggas ut i detta alternativ.

Enligt målbilden ska stadsbana enligt grön nivå ha ett hållplats-
avstånd om minst 1000 meter. Detta innebär att den planerade 
hållplatslokaliseringen från 1970-talet, med tillhörande passager 
under och över leden, inte fungerar fullt ut då avstånden mellan 
hållplatserna är kortare:

• Avståndet mellan Marklandsplatsen och Botaniska trädgår-
dens hållplats är endast cirka 850 meter och skulle eventuellt 
kunna utgå för att uppnå grön nivå fullt ut. Ett annat alternativ 
vore att behålla hållplatsen, men endast trafikera den under 
evenemang då den är högt använd. 

• Nästa hållplats söder om Marklandsplatsen lokaliseras  
1 kilometer söderut, vilket blir cirka 300 meter söder om 
Flatåsmotet. 

• Därefter lokaliseras nästa hållplats i höjd med Radiotorget.

• Den sista hållplatsen innan Väster-/Söderleden lokaliseras 
vid Radiovägen. Hit blir avståndet dock endast 800 meter. På 
1970-talet planerade man för en vändslinga norr om Radiovä-
gen. Det innebär att det inte är förberett för en spårvägspas-
sage av Radiovägen. Om en fortsatt dragning av spårvägen 
söderut längs väg 158 ändå skulle bli aktuell kan hållplatsen 
vid Radiovägen utgå, då omgivande boendetäthet är låg 

Fotograf: Frida Winter
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och avståndet är för litet till den norrut liggande hållplatsen. 
Dessutom skulle ett byte till express-/metrobuss istället 
kunna ske vid en hållplats längs väg 158. Det skulle då krävas 
matning med områdestrafik (buss) till hållplatsen i höjd med 
Radiotorget. 

Byggandet av stadsbanan på den gamla banvallen innebär en om-
planering för pendlingscykelbanan. I vissa avsnitt kan den rymmas 
öster om stadsbanan. 

I detta alternativ behöver befintliga brokonstruktioner reinvesteras, 
för att upprätthålla den planskilda strukturen för ledens och spår-
vägens funktion. Kostnaden för det är uppskattad till 900 miljoner 
kronor till år 2050. Kostnaden för ny spårväg i den förberedda drag-
ningen är inte utredd men om den kräver liknande underbyggnad 
som huvudförslaget, motsvarar 3,5 kilometer i detta alternativ cirka 
675 miljoner kronor.

Sammantaget innebär en satsning på stadsutveckling baserad 
på stadsbana enligt fullständig grön standard i detta område en 
annan typ av stadsutveckling än målbilden för den nya översikts-
planens fördjupning för Högsbo-Frölunda. Den innebär också en 
minskning av antalet nya bostäder i Frölunda-Högsbo till trolig 
förmån för fler bostäder i Askim/Hovås. 

Pendlingscykelbana centralt i 
boulevarden
En lösning där pendlingscykelstråket förläggs i ett centralt läge 
i boulevarden, parallellt med spårvägen, har studerats. Denna 
lösning rekommenderas dock inte av följande skäl:

• den ger en större risk för korsningskonflikter mellan cykel och 
spårtrafik vid hållplatserna

• cyklister från både östra och västra sidan får sämre tillgänglig-
het till pendlingscykelbanan

• den ersätter inte behovet av cykelstråk på båda sidor om bou-
levarden för lokal cykeltrafik och innebär därför att ytterligare 
ett anspråk (om cirka 2,5 meter) uppstår i sektionen

• den ger mer korsande cykeltrafik över körfälten och spårba-
nan, vilket riskerar att ge en negativ påverkan på framkomlig-
heten

• den kan innebära en säkerhetsrisk om cykelbanan förläggs 
intill spårvägen och cyklister väljer att svänga när spårtrafiken 
får grönt ljus.

En östlig dragning av stadsbanan 
söder om Radiotorget
Ett alternativ till att placera stadsbanan centralt i boulevarden 
söder om Radiotorget, vore att förlägga den i ett östligt läge 
genom östra Högsbo. I det alternativet skulle spåren vika av direkt 
mot öster, i höjd med Radiotorget. Därefter skulle de till stor del 

fortsätta i samma sträckning som J A Gahms gata, innan stadsba-
nan når sin ändstation i östra Högsbo. Detta östliga alternativ har 
undersökts under arbetets gång, men valts bort.

Både en centralt förlagd stadsbana i boulevarden och en östligt 
förlagd stadsbana genom östra Högsbo har för- och nackdelar. 
Sträckningen centralt i boulevarden har dock i detta skede 
bedömts som mest genomförbar, bland annat på grund av eko-
nomiska och juridiska skäl. Göteborgs Stad har också ett mycket 
litet markinnehav i östra Högsbo idag. Kommunens markinnehav 
på denna sträcka är i huvudsak koncentrerat kring leden. Östra 
Högsbo har dock en vid öst-västlig utbredning, vilket innebär en 
utmaning för kollektivtrafikförsörjningen söder om Marconimotet. 
Befolkningstätheten på den västra sidan av Dag Hammarskjöldsle-
den är dessutom relativt låg. Med ett östligt läge skulle spårtrafiken 
ha hamnat mer centralt i östra Högsbos omvandlingsområde, vilket 
hade gett en strukturerande effekt för stadsomvandlingen. Det 
hade också resulterat i en ökad närhet till kollektivtrafiken för cirka 
1500 framtida invånare i området, jämfört med en stadsbana som 
är förlagd centralt i boulevarden. 

Förlänga stadsbanan söder om 
Järnbrottsmotet
Målbild Koll 2035 pekar i en utblick mot möjligheten att förlänga 
stadsbanan söderut, till Nya Hovås. I utredningsarbetet med denna 
studie har det tydliggjorts att det inte finns utrymme för en sådan 
förlängning på grund av de övergripande begränsningarna i 
spårvägssystemet. Det finns inte utrymme för det antal turer och 
vagnar som krävs för att ta hand om alla resenärer från söder - om 
man beslutat att genomföra stadsutvecklingen i Dag Hammar-
skjöldstaden. 

En förlängning skulle därför förutsätta att man hittar ett sätt att 
höja spårvägssystemets kapacitet i södra Göteborg, sannolikt 
genom att prioritera kapacitetshöjningar till denna del av staden 
över någon annan del av staden. En fortsättning söder om Järn-
brottsmotet kan sannolikt endast bli aktuellt om också järnvägen 
inte är en möjlighet längre, då stadsbanan skulle behöva nyttja 
samma fysiska utrymme längs väg 158. 

Sammantaget ses därför en förlängning av stadsbanan som ett 
bortvalt alternativ. Men det presenterade boulevardförslaget 
omöjliggör inte en förlängningen - om det i framtiden skulle visa 
sig vara en önskvärd och genomförbar utveckling.

Tidig skiss av östlig dragning av stadsbanan 
söder om Radiotorget.
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Del 4. 
Vägen framåt
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Fotograf: Frida Winter

4.1. Genomförande
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I detta kapitel redovisas lämplig etappindelning 
och utbyggnadsordning av boulevarden och 
resterande delar av Dag Hammarskjöldstaden.

Utgångspunkter
Ett genomförande av boulevarden och hela/delar av Dag Hammar-
skjöldstaden är ett mycket omfattande och komplext stadsutveck-
lingsprojekt. Det vilar väldigt mycket potential för framväxten av 
en framtida stadsdel i området. För att förvalta denna potential på 
bästa sätt är det viktigt att staden utgår styr planeringen i önskad 
riktning och fattar aktiva beslut i respektive vägval. 

Kollektivtrafikens kapacitet och utbyggnad är en nyckelfråga för 
genomförandet. Stadsomvandlingen runt boulevarden är beroen-
de av utbyggnaden av en stadsbana och eventuellt en järnväg, om 
inte de tillkommande invånarnas mobilitet ska bygga på att resa 
med bil - vilket inte är en hållbar utveckling. 

Västra Götalandsregionen (VGR) är den regionala kollektivtrafik-
myndigheten och ansvarar för kollektivtrafiken i Västra Götaland. 
I dialogen med VGR har framkommit att finansieringen för en 
stadsbana i Dag Hammarskjöldstaden tidigast kan bli aktuell efter 
år 2035. Ser man till en eventuell järnvägs tillkomst i detta område 
ligger det också långt fram i tiden. Med den omfattande planering 
som krävs för en utbyggnad av en järnväg, särskilt i ett tättbebyggt 
område såsom detta, kan en järnväg tidigast vara på plats efter 
2040. Men dessa tidsangivelser är mycket osäkra i dagsläget.

Ytterligare en komplicerande faktor är att bebyggelseutvecklingen 
och utbyggnaden av stadsbanan behöver gå i takt under genom-
förandetiden. Detta för att en kapacitetsstark kollektivtrafik ska 
hinna färdigställas tills dess att de nya invånarna flyttar in. I annat 
fall hinner invånarna etablera resvanor som högst sannolikt kom-
mer att baseras på bilresor, då nuvarande kollektivtrafikkapacitet 
inte kommer att vara tillräcklig. Ytterligare en anledning att låta 
bebyggelseutvecklingen och kollektivtrafikutbyggnaden gå i takt 
är att det kan möjliggöra för staden att erhålla exploateringsbidrag 
för stadsbanan, från exploatörerna. Detta kan bli ett mycket viktigt 
tillskott till finansieringen av hela Dag Hammarskjöldstaden.

Boulevardomvandlingen, med utbyggnaden av stadsbanan och 
en eventuell järnväg är stora infrastrukturprojekt. Dessa kommer 
att ta många år att genomföra. Detta innebär att staden kommer 
att behöva samordna infrastruktur- och bebyggelseprojekten här 
under lång tid.

Trafik under byggtiden
Den långa utbyggnadstiden av Dag Hammarskjöldstaden kommer 
att ha stor påverkan på både befintliga och framtida invånare 
samt resenärer som färdas i stråket. För att hela trafiksystemet ska 

fungera bra under ombyggnaden kommer både väg- och kollektiv-
trafiksystemet att behöva anpassas under byggtiden. 

Den långa omvandlingstiden gör att olika trafikeringslösningar 
kommer att bli aktuella, beroende på i vilket skede av byggnatio-
nen som stadsutvecklingsprojekten befinner sig. Huvudregeln 
är dock att cykel- och kollektivtrafikens framkomlighet behöver 
prioriteras högre än biltrafikens under byggtiden. Det innebär i 
första hand att undvika ändrade färdvägar för kollektivtrafiken, 
samt att kompletterande kollektivtrafik finns på plats i god tid 
innan behovet uppstår. Det kan också innebära behov av separata 
busskörfält och att man bibehåller planskildheten för kollektiv- och 
pendelcykeltrafik (i korsningar med andra trafikslag) under så 
stor del av byggtiden som möjligt. Spårväg och cykelvägar bör 
prioriteras högt i utbyggnadsordningen för hela området, så att de 
möjliggör för en effektiv cykel- och kollektivtrafikering redan från 
dag ett när nya boende och verksamheter flyttar in.

Föreslagen huvudprincip för trafik under byggtiden är att så myck-
et som möjligt av trafikomläggningen ska ske inom Dag Hammar-
skjöldstråket. Framkomligheten för bil-, cykel- och kollektivtrafik 
kommer att påverkas, men stråkets bredd ger goda förutsättningar 
för att begränsa den negativa påverkan på omgivningen. 

Eftersom en omvandling till boulevard på sikt innebär en lägre 
framkomlighet för den genomgående biltrafiken, kan påverkan 
under byggtiden fungera som en stegvis övergång mot en succes-
sivt sänkt hastighetsgräns och vägbredd till slutmålet: 40 km/h i en 
stadsmässig miljö. 

Etappindelning och 
utbyggnadsordning
Omfattningen av boulevardiseringen av Dag Hammarskjöldsleden 
med tillhörande stadsutveckling, gör det helt nödvändigt att 
dela in omvandlingen i olika etapper. Nedan följer en beskrivning 
av den övergripande etappindelning och utbyggnadsordning 
som vi har bedömt vara realistisk och mest lämplig, i detta tidiga 
planeringsskede. Att trafiksystemet fungerar väl under och efter 
byggtiden har varit en viktig parameter för den etappindelning och 
utbyggnadsordning som presenteras. Utbyggnaden föreslås ske i 
etappernas ordningsföljd.

Etapp 1 - ”det gröna startskottet” samt pågående 
planering
I den första etappen färdigställs pågående planering på den 
västra sidan om Dag Hammarskjöldsleden, i bland annat Frölunda, 
Kaverös och Högsbo. Omfattningen av den pågående planeringen 
behöver avvägas mot stadsutvecklingens omfattning i Dag Ham-
marskjöldstadens etapp 2. 

Den föreslagna passagen mellan Botaniska trädgården och Slotts-
skogen ger mervärden för hela staden och föreslås också etableras 
i etapp 1. Detta sker i samband med flytten av Botaniska trädgår-

Kollektivtrafikering, under och efter utbyggna-
den av etapp 1.

- Lila: spårväg med bedömd högre standard än 
den gulmarkerade enligt Målbild Koll2035. 
- Gul: spårväg med bedömd lägre standard än 
den lilamarkerade enligt Målbild Koll2035. 
- Streckad blå: busslinjer i blandtrafik. 
- Heldragen blå: busslinjer i busskörfält.
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dens spårvägshållplats till ett läge längre norrut. Passagen skulle 
mycket väl kunna fungera som ett ”grönt startskott” för hela Dag 
Hammarskjölds boulevard. I det här skedet handlar det dock om en 
temporär utformning av passagen, då en fullständig omvandling 
kan ske först i samband med boulevardomvandlingen på den norra 
delsträckan. Detta på grund av att hela gatusektionen förändras i 
samband med boulevardiseringen.

Etapp 2 - omvandling norr om Marconimotet
I den andra etappen genomförs först boulevardomvandlingen 
mellan Marklandsplatsen och Marconimotet. Stadsbanan byggs nu 
ut från Marklandsplatsen till Marconimotet och vidare västerut (i 
Marconigatan) till Musikplatsen. Metrobussfunktionen på Söder-/
Västerleden behöver finnas på plats när denna etapp påbörjas. 

På sträckan mellan Marklandsplatsen och Marconimotet bör be-
byggelsen förläggas utmed boulevarden i första hand, för att skapa 
väggarna i det stadsrum som eftersträvas. Efterhand kan sedan 
bebyggelsen växa i utåtriktning från boulevarden. Den tillkom-
mande bebyggelsen behöver ske i takt med utbyggnaden av den 
nya stadsbanan på sträckan. För att kunna bygga ut den möjliga 
bebyggelsen norr om A Odhners gata behöver omfattningen av 
förtätningen i Frölundabanans närområden (bland annat Frölunda, 
Kaverös och Högsbo) i den föregående etappen ha anpassats. 

Det är viktigt att expressbusstrafikens tillgänglighet till Marklands-
platsen säkerställs i form av temporära busskörfält under utbygg-
naden av boulevarden och stadsbanan i denna etapp. Detta för att 
i möjligaste mån undvika negativ påverkan på framkomligheten 
för dagens genomgående expressbusstrafik, så att resenärer från 
söder om Järnbrottsmotet får möjlighet till effektiva byten. Under 
det fortsatta utredningsarbetet kan det visa sig vara mer lämpligt 
att expressbusstrafiken endast ska trafikera sträckan in till Marconi-
motet. I sådana fall behöver Marconimotet utformas för att kunna 
erbjuda en attraktiv bytesfunktion för kollektivtrafikresenärer 
söderifrån, samt en effektiv vändningsmöjlighet för busstrafiken. I 
nuvarande utredningsskede bedöms dock detta vara mindre lämp-
ligt och åtgärdsvalsstudien förordar därför att expressbusstrafiken 
trafikerar hela sträckan in till Marklandsplatsen.

Införandet av temporära busskörfält kan påverka biltrafikens 
framkomlighet under byggtiden. För att säkerställa utrymme för 
busstrafiken kan en omläggning av biltrafiken till parallella stråk 
bli aktuell - under vissa perioder på vissa delsträckor. Söder om 
Marklandsplatsen finns det parallella stråk på både västra och 
östra sidan, som kan ha potential att användas under byggtiden på 
sträckor där omläggning inte ryms inom Dag Hammarskjöldstråket. 
Lokalgatorna på östra sidan bör vara mer lämpliga än de på västra 
sidan, givet gatornas omgivande markanvändning idag. 

Även efter att boulevardomvandlingen och stadsbanan är färdig-
ställda norr om Marconimotet, finns det fortfarande ett behov 
för expressbussar att trafikera sträckan mellan Marconimotet och 
Marklandsplatsen - med den framkomlighet som boulevarden 
möjliggör. Detta på grund av att stadsbanan inte är utbyggd på 
hela sträckan ned till Radiomotet/Järnbrott. En trafikering på detta 

sätt skulle vara aktuellt för den expressbusslinje som används 
av de resenärer vars målpunkt ligger längs boulevarden (övriga 
expressbusslinjer blir en del av metrobusskonceptet). Ett alternativ 
till denna lösning vore att expressbussen vänder vid Marconimotet 
eller angör Frölunda torg, där resenärerna istället får göra sitt byte. 
Fördelen med att kunna resa med buss hela vägen till Marklands-
platsen, för de som reser till/från väg 158, är att de ges en direktresa 
till en knutpunkt som erbjuder fler bytesmöljligheter än vad 
Marconimotet kommer att kunna göra. 

När boulevardomvandlingen och stadsbanan är färdigställda 
mellan Marklandsplatsen och Marconimotet behöver boulevardi-
seringen av den norra delsträckan påbörjas. Boulevardiseringen på 
den norra delsträckan behöver alltså avvakta slutfasen av etapp 2 
så att den kollektivtrafik som behövs för en fungerande omvand-
ling av sträckan Linnéplatsen-Marklandsgatan hinner etableras 
först. Förutsättningarna för ett genomförande av boulevarden 
på denna delsträcka skiljer sig dock åt jämfört med söder om 
Marklandsplatsen, bland annat gällande möjligheterna till intäkter 
från kommunal markförsäljning. Det kan därför bli nödvändigt att 
dela upp boulevardiseringen på den norra delsträckan i flera faser. 
Detta för att inte hela sträckan ska stå orörd under lång tid efter 
att omvandlingen mellan Marklandsgatan och Marconiplatsen har 
genomförts. 

Ett sätt att dela upp processen vore att sänka hastigheten till  
60 km/h i ett första steg och genomföra olika temporära åtgärder1. 
Detta för att få ett jämnare tempo i boulevarden som helhet och 
signalera att en förändring av gaturummet ligger nära i tiden. En 
effekt av detta är att kollektivtrafikens attraktivitet ökar gentemot 
biltrafikens, vilket i förlängningen främjar en hållbar mobilitet. 
Därefter behöver boulevardiseringen fullföljas i sin helhet, så att 
boulevarden blir ett sammanhängande gaturum på hela sträckan 
mellan Linnéplatsen och Marconimotet.

1 Till exempel reducera antalet körfält med hjälp av vägmålning eller temporära 
planteringar.

Etapp 3 - omvandling söder om Marconimotet
Den tredje etappens förverkligande är beroende av hur vi i staden 
agerar i de olika vägvalen som presenterades i kapitel 2.2 (samt 
på nästa sida). Sträckan söder om Marconimotet kan förverkligas 
med antingen en stadsbana, en järnväg (med tillhörande station) 
eller både en stadsbana och järnväg. Om stadens vägval möjlig-
gjort att etappen kan genomföras, sker den avslutande delen av 
boulevardomvandlingen och eventuellt stadsbanans utbyggnad i 
denna etapp, på sträckan mellan Marconimotet och Radiomotet/
Järnbrottsmotet. 

Beroende på vilken målsättning som staden och övriga involverade 
aktörer tar fram för detta område, kan innehållet i denna etapp se 
väldigt olika ut - särskilt när det gäller den omkringliggande stads-
utvecklingen och huruvida staden börjar förbereda för en eventuell 
järnväg med tillhörande station(er). Stadsutvecklingen kan ske mot 
i huvudsak någon av följande inriktningar:

Kollektivtrafikering, när etapp 2 är färdigställd.

- Lila: spårväg med bedömd högre standard än 
den gulmarkerade enligt Målbild Koll2035. 
- Gul: spårväg med bedömd lägre standard än 
den lilamarkerade enligt Målbild Koll2035. 
- Streckad blå: busslinjer i blandtrafik. 
- Heldragen blå: busslinjer i busskörfält.

Kollektivtrafikering, under utbyggnaden av 
etapp 3.

- Heldragen lila: spårväg med bedömd högre 
standard än den gulmarkerade enligt Målbild 
Koll2035. 
- Streckad lila: eventuell spårväg. 
- Streckad röd: eventuell järnväg. Schematisk 
bild av järnvägsreservaten i den nya översikts-
planens fördjupning. 
- Gul: spårväg med bedömd lägre standard än 
den heldragna lilamarkerade enligt Målbild 
Koll2035. 
- Streckad blå: busslinjer i blandtrafik. 
- Heldragen blå: busslinjer i busskörfält.

Kollektivtrafikering, under utbyggnaden av 
etapp 2.

- Heldragen lila: spårväg med bedömd högre 
standard än den gulmarkerade enligt Målbild 
Koll2035. 
- Lila pilmarkering: spårväg under utbyggnad. 
- Gul: spårväg med bedömd lägre standard än 
den heldragna lilamarkerade enligt Målbild 
Koll2035. 
- Streckad blå: busslinjer i blandtrafik. 
- Heldragen blå: busslinjer i busskörfält.
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• ett högt eller mycket högt bostadsinnehåll 

• ett fortsatt högt verksamhetsinnehåll, men i riktning mot fler 
yteffektiva verksamheter

• ett fortsatt högt verksamhetsinnehåll, men i riktning mot 
verksamheter av regional karaktär (till exempel hälso- och 
sjukvårdsinrättningar, högre utbildningsverksamhet, sport-/
fritids-/eventanläggningar)

Med inriktning mot fortsatt högt verksamhetsinnehåll skulle östra 
Högsbo kunna utvecklas till en mål-/tyngdpunkt i staden och 
eventuell regionen. 

Om en järnvägsstation kommer att anläggas i området bör den lig-
ga i centrum för en eventuell tyngdpunkt. Markanvändningen runt 
stationen behöver avvägas noga. Detta för att maximera stationens 
roll som lokaliseringsfaktor för verksamheter som vill etablera 
sig i en storstadsregion, med närhet till mycket god regional och 
kommunal tillgänglighet.  

Utbyggnadsordning 
”Nollalternativet”
Som tidigare nämnts innebär ”Nollalternativet” att den nya över-
siktsplanen med dess fördjupning för Högsbo-Frölunda inte antas. 
Istället fortsätter den fördjupade översiktsplanen för Fässbergsda-
len att gälla tillsammans med planprogram i området. Nollalterna-
tivet innebär således att boulevarden inte genomförs. Det innebär 
också att stadsbanan mellan Marklandsplatsen och Radiomotet/
Järnbrott inte byggs ut.

I den första etappen för ”Nollalternativet” kan pågående planering 
färdigställas på den västra sidan om Dag Hammarskjöldsleden, i 
bland annat Frölunda, Kaverös och Högsbo. 

I efterföljande etapper färdigställs pågående och påbörjad bo-
stadsförtätning i östra Högsbo, både norr och söder om A Odhners 
gata. Den påbörjade förtätningen söder om A Odhners gata tar 
inte höjd för en framtida järnvägsstation i området, som sannolikt 
inte heller blir verklighet då staden väljer att inte aktivt planera för 
det. Invånarna i dessa bostadsöar i Högsbos verksamhetsområde 
kommer troligen att använda bil i stor utsträckning. Detta då 
Dag Hammarskjöldsledens utformning som trafikled kommer att 
kvarstå och kollektivtrafiken utgörs av befintlig busstrafik, vars 
kapacitetsutrymme är mycket begränsat.

Kostnader och intäkter

Kostnader
Ett genomförande av boulevarden och stadsutvecklingen enligt 
förslaget i studien kommer att få omfattande ekonomisk påverkan 
för Göteborgs Stad, både gällande kostnader och intäkter. Det 
kommer också att krävas medfinansiering från andra offentliga ak-
törer. Ett genomförande kommer att innebära kostnader för allmän 
plats och framförallt infrastruktur. Det kommer också att krävas att 
Västtrafik bekostar tillkommande kollektivtrafikering med spårväg 
och buss. Dessutom kommer det att krävas investeringar utanför 
området, för att möjliggöra den förändring i biltrafiksystemet som 
boulevarden medför. Det handlar om investeringar för att få fler 
att åka med kollektivtrafik, till exempel från södra Göteborg och 
Kungsbacka, vilket innebär investeringar av Trafikverket och Västra 

”MED VAGNEN TILL  
FRÖLUNDA”

Vägval nr 1: 
Bejaka pågående 

planering eller  
bejaka Målbild 

Kol2035?

”MED STADSBANA 
TILL JÄRNBROTT”

Vägval nr 2: 
Utifrån att vi ska planera för tåg -  

går tåget via Frölunda eller Järnbrott och  
vilken effekt får det för  

stadsutvecklingen?
Tids- 
linjeNutid

  ”NÄSTA UPPEHÅLL, JÄRNBROTT!”
• All pågående planering i Frölunda kan fortsätta
• Stadsbanan viker av västerut i Marconimotet
• När tåget är på plats kan Dag Hammarskjöldstaden söder 

om A Odhners gata utvecklas till en regional knutpunkt, 
med regionala centrumfunktioner och verksamheter

  ”MAXIMALT MED SPÅR I FRÖLUNDA”
• Frölunda får både stadsbana och tåg
• All pågående planering i Frölunda kan fortsätta
• Tågstationen landar mitt i ett bostadsområde 
• (I detta scenario bör en av Frölundabanans spårvägslinjer 

ledas om till Radiomotet/Järnbrott, så att Dag Hammar-
skjöldstaden söder om A Odhners gata kan utvecklas med 
stadsbanan som grund)

  ”NÄSTA UPPEHÅLL, FRÖLUNDA!”
• Stadsbana till Radiomotet/Järnbrott
• Dag Hammarskjöldstaden söder om A Odhners gata kan 

utvecklas till kommunal knutpunkt
• En del av all pågående planering samt all tillkommande 

planering i Frölunda/Tynnered måste bromsas tills tåget 
är på plats

• När tåget är på plats kan den maximala planeringen för 
både Frölunda och Dag Hammarskjöldstaden realiseras

  ”PÅ RÄLS MED MÅLBILD KOLL2035”
• Stadsbanan kan nedgraderas och få mer lokal roll
• När tåget är på plats kan Dag Hammarskjöldstaden söder 

om A Odhners gata utvecklas till både en kommunal och 
regional knutpunkt

• En del av all pågående planering samt all tillkommande 
planering i Frölunda/Tynnered måste bromsas permanent

Om tåget går 
via Frölunda

Om tåget går 
via Järnbrott

Om tåget går 
via Frölunda

Om tåget går 
via Järnbrott
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Götalandsregionen. Kostnader för detta är delvis uppskattade i 
Målbild Koll 2035.

Kostnadsbedömningen för redovisat boulevardförslag inklusive 
spårväg är 2500 miljoner kronor, i 2020 års prisnivå. Anläggnings-
kostnaden för spårväg är uppskattat till cirka 890 miljoner kronor. 
I denna kostnadsbedömning ingår inte rivning av trafikplatser 
etcetera som krävs för att kunna bygga spårvägen. Dessa kostnader 
ingår i totalsumman 2500 miljoner kronor.

Utöver denna kostnadsbedömning har en riskreserv uppskattats 
och lagts till ovanstående kostnad. Riskreserven avser främst att 
ta höjd för förändringar av förslaget och framförallt vad som anses 
ingå i objektet. Riskreserven har bedömts till 1000 miljoner kronor. 
Sammantaget innebär det en kostnadsbedömning inklusive 
riskreserv på 2500-3500 miljoner kronor.

Intäkter
Marken som frigörs vid en boulevardomvandling är till stora delar 
kommunal mark och vid en försäljning kommer den ge intäkter 
till staden. På kommunal mark inom Dag Hammarskjöldsstaden 
bedöms cirka 2000 – 5000 bostäder som en trolig exploatering. 
Fastighetskontoret redovisar dessa intäkter och kostnader i den 
genomförandeplan som de tagit fram parallellt med denna studie 
och den nya översiktsplanen med dess fördjupning för Hög-
sbo-Frölunda.

Kostnader ”Nollalternativet”
I syfte att också bedöma kostnader som är kopplade till ”Nollalter-
nativet” har en översiktlig kostnadsbedömning genomförts. Den 
omfattar endast en bedömning av de kostnader som krävs för att 
nyinvestera i brokonstruktioner, som motsvarar de befintliga efter 
att deras tekniska livslängd uppnåtts. 

På sträckan mellan Linnéplatsen och Järnbrottsmotet finns det 
sammanlagt ett tiotal brokonstruktioner som kan behöva ersättas 
från år 2040. Att nyinvestera i konstruktioner som motsvarar dessa 
innebär en kostnad på cirka 900 miljoner kronor. Underhållskostna-
den för dessa broar, från idag fram till dess tekniska livslängds slut, 
kan uppskattas till cirka 5 miljoner kronor per år.

Genomförandet av parkerings- och 
mobilitetsfrågor
Strategier för mobilitet och parkering bör utarbetas i ett så tidigt 
skede som möjligt. Genom en strategisk inriktning kan parkerings-
tal och mobilitetslösningar utformas för att vara ett stöd och bidra 
till att framtida mål för färmedelseandelar och resealstring uppfylls. 
Det kan också användas för att ställa krav i kommande markanvis-
ningar, för att skapa tydlighet gentemot fastighetsägare. 

Ju tidigare frågor kring mobilitet och parkering hanteras i det 
fortsatta arbetet, desto större är möjligheterna att samverka kring 
gemensamma lösningar som till exempel samlade parkeringsan-

läggningar/mobilitetshubbar. Samverkan kan både ske mellan 
olika fastighetsägare och aktörer inom en detaljplan, men med 
fördel även över plangränserna. Detta för att uppnå störst positiva 
effekter på markanvändning och mobilitet. 

Gemensamma lösningar behöver redan i tidiga skeden konkre-
tiseras till en nivå som visar att de är genomförbara längre fram. 
Avsiktsförklaringar eller avtal gällande mobilitet och parkering kan 
skrivas i detaljplaneskedet för att garantera aktörernas åtaganden 
och ambitionsnivå. Det är helt avgörande att det finns medel av-
satta för att arbeta med mobilitet och parkering på detta sätt samt 
att strategin blir tydlig och kommuniceras från tidigt skede, genom 
detaljplan och framförallt i bygglovsskedet.

Miljöfrågor 
Miljöfrågor kommer att bli en viktig aspekt av ett så omfattande 
projekt som boulevardomvandlingen kan bli. Lägger man till 
omkringliggande stadsutveckling där många nya bostäder ska 
etableras, blir miljöaspekterna än viktigare.

Byggtransporter och masshantering
Baserat på uppgifter från jordartskartan finns det begränsade 
mängder berg inom omvandlingsområdet. Detta innebär sannolikt 
att betydande massor för vägbyggande måste föras in i området. 
Delar av underbyggnaden från befintlig väg, inklusive bankar vid 
av- och påfarter, bör kunna användas i ny vägbyggnad.

Genom att samplanera hela/delar av boulevardomvandlingen med 
andra större infrastrukturprojekt i omgivningen, finns eventuellt en 
möjlighet att finna gemensamma lösningar för masshanteringen. 
Detta skulle i sin tur kunna reducera projektets negativa miljöpå-
verkan från omfattande byggtransporter. Lindholmsförbindelsen 
är ett av de större projekt i omgivningen som skulle kunna vara 
aktuellt för viss samplanering.

En del schaktmassor bör kunna läggas på hög inom området och 
användas som ytskikt i senare omvandling om lämpliga ytor finns, 
men andra massor kommer också att behöva transporteras ut från 
området. Betong från rivning av broar kan också behöva transpor-
teras ut från området.

I nuläget förväntas behovet av byggtransporter till och från områ-
det i samband med rivning och ombyggnad bli omfattande. För att 
hantera dessa transporter finns det viktiga stråk i omgivningen som 
kan avlasta Dag Hammarskjöldstråket. Avlastningen och dirigering 
av byggtransporter till dessa stråk kan behövas för att bland annat 
säkerställa framkomligheten för en effektiv kollektivtrafik genom 
stråket under byggtid.

Byggtransporter behöver samordnas och anpassas till områdets 
utbyggnad i etapper och kan till viss grad bli styrande för i vilken 
ordning området kan byggas ut. Detta blir särskilt viktigt vid hantering 
och transport av eventuella förorenade massor, för att miljöpåverkan 
ska begränsas.

Vilka stråk som används för byggtransporter 
beror på massornas start- och målpunkt. Trans-
porter via A Odhners gata bör vara aktuellt 
för ombyggnad kring Marconigatan/Marconi-
motet, men också för delar av boulevardens 
sträckning norr och söder om denna punkt.  
Byggtransporter via Högsboleden kan istället 
bli aktuellt från omvandlingen längre norrut, 
både kring Marklandsplatsen och Margre-
tebergsmotet. Dessa innebär dock en större 
påverkan på befintlig bebyggelse.

Stråk för byggtransporter
Första etapp
Senare omvandling

0 0,5 1 1,5 2 km
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Fotograf: Lo Birgersson

4.2. Riskanalys

Förorenade massor
Undersökningar kring vilka material som kan återvinnas och 
återbrukas inom området bör göras som en del i en mer detaljerad 
genomförandeplanering i kommande skeden. Då kan det också bli 
aktuellt att ta prov av material och markförhållanden. Mer att läsa 
om detta finns i fastighetskontorets genomförandeplan för Dag 
Hammarskjöldstaden.
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I det här kapitlet presenteras de största riskerna 
som identifierats under projektets gång, samt hur 
det fortsatta arbetet med boulevardomvandlingen 
kan hantera dessa. 

Om stadsomvandlingen inte 
förbereder för en eventuell 
järnvägsstation
Som tidigare nämnts står staden inför flera stora vägval gällande 
förverkligandet av Dag Hammarskjöldstaden. Valet om huruvida 
en järnväg med tillhörande station(er) är ett önskvärt inslag eller 
inte, blir avgörande för om järnvägen kommer att ha möjlighet att 
förverkligas eller ej. 

Staden äger inte rådigheten för den regionala järnvägsplanering-
en; det gör Västra Götalandsregionen. Det finns därför en risk att 
järnvägen inte blir av även om staden landar i att den är önskvärd. 

I nuläget råder mycket stor osäkerhet om var det är tekniskt möjligt 
att dra en järnväg inom den nya översiktsplanen med dess fördjup-
ning för Högsbo-Frölunda. Att utreda olika möjliga korridorer är ett 
omfattande arbete som kommer att ta flera år. Om staden landar i 
slutsatsen att en järnväg är önskvärd, krävs att man driver en aktiv 
markanvändningsplanering som förbereder för och maximerar 
potentialen för en järnväg med tillhörande station(er) under tiden 
den utreds. Med det menas en planering för en/flera järnvägssta-
tion(er), där stora ytor runt potentiella station(er) förhåller sig till 
att kanske komma att bli i den direkta närheten av en regional 
knutpunkt.

Om staden inte driver en aktiv markanvändningsplanering för 
järnvägen tills dess att den är fullt utredd, uppstår två huvudsakliga 
risker:

• utan en/flera järnvägsstation(er) försvinner möjligheten att 
realisera den maximala stadsutvecklingspotentialen för den 
nya översiktsplanen med dess fördjupning för Högsbo-Frölun-
da. Detta på grund av spårvägssystemets  begränsningar.

• om man i nuläget väljer att gå vidare med annan planering, 
som i framtiden omöjliggör en/flera station(er) på strategiska 
platser, minskar värdet av hela järnvägslinjen. Det ökar i sin 
tur sannolikheten för att man inte går vidare med planeringen 
av det nya  järnvägsstråket. Det finns således en övergripande 
risk för att värdereducerande planering för en etablering av 
en järnvägslinje, påverkar hela beslutet att faktiskt etablera 
den eller inte. Järnvägssystemet har potentialen att kunna bli 
lösningen för ett planskilt kollektivtrafiksystem i hela stor-
stadsområdet för Göteborg. Besluten som fattas för järnvägen 
i sydvästra Göteborg påverkar därför hela staden i förläng-
ningen. Nyttan av de enskilda ingående delarna i järnvägssys-

temet är beroende av de andra ingående delarna för sitt eget 
bidrag till helheten.

Om bebyggelseutvecklingen och 
utbyggnaden av kollektivtrafiken 
inte går i takt
För ett genomförande av Dag Hammarskjöldstaden är det nödvän-
digt att bebyggelseutvecklingen och utbyggnaden av stadsbanan 
i Dag Hammarskjöldstaden går i takt. Det finns dock en tydlig risk 
att viss bebyggelseutveckling kommer att gå före utbyggnaden 
av kollektivtrafiken. Det övergripande problemet med en sådan 
utveckling är att det inte kommer finnas ett tillräckligt reseutbud 
som möter resbehovet och stadens målsättningar om ett hållbart 
resande. Utan stadsbanan kommer de nya invånarna inte att ha ett 
attraktivt kollektivtrafikalternativ att nyttja vid inflytt. I ett sådant 
scenario hinner invånarna sannolikt etablera och cementera 
resvanor som baseras på bilresor. I förlängningen påverkar det det 
övergripande trafiksystemet genom förvärrade köproblem och 
trängsel. 

Flytt till ny bostad är ett av få tillfällen då det är som lättast för 
människor att förändra sina resvanor i en mer hållbar riktning. Att 
förändra dem i efterhand är betydligt svårare. Staden behöver 
därför utnyttja tillfällena i den omfattande inflyttningen till Dag 
Hammarskjöldstaden till fullo, för att etablera hållbara resvanor för 
så många invånare som möjligt. 

Om bebyggelseutvecklingen föregår stadsbanan kommer staden 
också att förlora möjligheten att erhålla exploateringsbidrag för 
stadsbanan. Dessa hade kunnat bli ett mycket viktigt tillskott till 
finansieringen av hela Dag Hammarskjöldstaden. 

Om utbyggnaden av stadsbanan istället skulle föregå bebyggel-
seutvecklingen, och byggas ut i ett svep på hela sträckan, skulle 
sannolikt möjligheten till exploateringsbidrag också gå förlorad.
Detta då utbyggnadstakten för bostäder inte skulle kunna hänga 
med i det tempot. En sådan stadsbaneinvestering skulle innebära 
stora utgifter långt före inkomsterna från satsningen. 

Om spårvägslänken i Marconigatan 
inte kan genomföras alls eller 
behöver gå i blandtrafik
Om lösningen med spårvägslänken i Marconigatan inte visar sig 
vara möjlig, innebär det ett stort problem för kollektivtrafikförsörj-
ningen av Dag Hammarskjöldsstaden. Det kommer då inte vara 
möjligt att trafikera delen Marklandsplatsen-Marconimotet med 
de två spårvägslinjer som krävs för en utbyggnad av Dag Hammar-
skjöldsstaden norr om A Odhners gata.

Vägtrafikflödet längs Marconigatan väntas vara stort även i framti-
den, vilket gör att spårvägen behöver få gå i reserverat utrymme i 
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gatan och inte behöver gå i blandtrafik fram till anslutningen med 
Frölundabanan. En lösning där spårvägen går i blandtrafik bör 
undvikas, då spårvägen inte skulle få tillräcklig framkomlighet med 
en sådan lösning. Det skulle troligen ge mycket negativ påverkan 
på restiden med spårvägen och därmed vara negativ för kollek-
tivtrafikens attraktivitet. Pågående och framtida förtätningsplaner 
utmed denna sträcka av Marconigatan behöver därför förhålla sig 
till spårvägen behöver gå i eget utrymme. 

Om metrobusskonceptet inte 
genomförs
Planeringen av kollektivtrafiksystemet enligt Målbild Koll2035 
innebär att man etablerar metrobuss på det statliga vägnätet, med 
en flytt av dagens expressbusstrafik på Dag Hammarskjöldsleden 
till Söder-/Västerleden. Avsikten är att huvuddelen av resenärerna 
som idag reser längs Dag Hammarskjöldsleden från väg 158, ska 
kunna nå sina målpunkter med metrobuss istället. Som tidigare 
nämnts kommer dock en del av resenärerna fortsatt att ha en 
målpunkt som nås enklast via Dag Hammarskjöldsstråket. Tanken 
är att dessa ska byta från metrobuss till stadsbana i Järnbrott, enligt 
Målbild Koll2035.

Ett metrobussystem på Söder-/Västerleden skulle ha stor påverkan 
på resmönster och efterfrågan på kollektivtrafikresor i hela sydväs-
tra Göteborg. I nuläget finns dock en stor osäkerhet kring systemet, 
både när det gäller genomförande och utformning. Men samtliga 
scenarier utom ”Nollalternativet” bygger på att en annan trafikering 
för dagens expressbussar är möjlig, likt metrobussystemet, så att 
dessa inte behöver trafikera Dag Hammarskjölds boulevard när den 
är färdigställd. 

En risk är att det kommer att saknas förutsättningar för omfattande 
trafikering med metrobuss (eller motsvarande expressbusstrafik) 
på Söder-/Västerleden. Exempelvis krävs sannolikt en ökad kapaci-
tet genom Gnistängstunneln för att omfattande kollektivtrafik med 
buss ska vara möjlig på Västerleden. En sådan åtgärd är förknippad 
med en hög investeringkostnad och det finns en risk att finansie-
ringen till den inte finns tillgänglig. 

Det vore för riskabelt att låta planeringen av boulevardomvand-
lingen och tillhörande omfattande stadsutveckling vara helt 
avhängig etableringen av metrobussfunktionen och en flytt av 
expressbussfunktionen till Söder-/Västerleden. Därför krävs alterna-
tiv som kan möta denna risk.

Hantering av risk
Ett tänkbart alternativ är att låta express- eller metrobussar trafikera 
boulevarden, från Järnbrott till Marklandsplatsen. Vid Marklands-
platsen skulle bussresenärerna kunna byta till flera olika spårvägs-
linjer, för resan mot centrum eller andra målpunkter. Bussarna 
fortsätter därefter ut till Västerleden, via Högsboleden.

Det här alternativet skulle innebära att expressbussarna går 
parallellt med stadsbanan på hela/delar av sträckan. Bussarna bör 
då inte stanna på någon hållplats mellan Järnbrott och Marklands-
platsen. 

Det här alternativet är långt ifrån den standard som metrobusskon-
ceptet egentligen är tänkt att hålla. Därför är det troligen nödvän-
digt att boulevarden till viss del anpassas till att expressbussfunk-
tionen finns kvar i detta fall. Detta kan exempelvis ske genom att 
antalet öst-västliga passagemöjligheter minskas och/eller att man 
bör pröva möjligheten till att ge prioritet för busstrafiken i trafik-
signalerna. Även kantstensparkeringen längs boulevarden kan 
behöva utgå, vilket innebär att behoven av angöring för besökare 
och leveranser till verksamheter längs boulevarden, ökar på de 
parallella stråken. Biltrafikflödena på de parallella nord-sydliga 
gatorna till boulevarden kan också komma att öka, då expressbuss-
trafiken försvårar för lokalgatornas utformningsprincip enligt höger 
in-höger ut.

Sammantaget skulle detta alternativ innebära en lägre framkom-
lighet för bussarna, med lägre hastighetsgräns och korsningar med 
övrig vägtrafik och oskyddade trafikanter. Men det skulle vara på 
en begränsad sträcka: från Järnbrott till Marklandsplatsen. Det vill 
säga inte hela vägen vidare till centrum, enligt den linjesträckning 
expressbussarna har idag via Övre Husargatan och Alléstråket. 

Förutsättningarna för framtidens expressbusstrafikering kommer 
dock troligen att förändras och medföra att det inte längre blir 
rationellt att ha linjesträckningar för regional expressbusstrafik 
genom centrum. I planeringen för den framtida spårvägslänken 
”Allélänken”, kommer exempelvis kapaciteten för vägtrafiken att 
anpassas till en lägre nivå än dagens utformning. Med det följer 
att busstrafiken inte kommer att få eget utrymme eller sådan hög 
framkomlighet med övrig vägtrafik, på det sätt som råder idag. Det 
finns också planer på att etablera en spårväg i Övre Husargatan och 
utnyttja dagens busskörfält. 

1 Undantaget är de resenärer, vars målpunkt enklast nås via boulevarden.

Om metrobusskonceptet inte blir 
tillräckligt attraktivt
I bedömningen av efterfrågan på resor med stadsbanan har denna 
studie förutsatt att metrobussen blir så attraktiv att alla1 potentiella 
resande väljer att resa med detta koncept för sin resa mot centrum 
och övriga delar av staden där metrobusskoncept ska trafikera. 

Om det av någon anledning blir så att metrobussalternativet inte 
kommer att uppnå den kvalitet som är tänkt, finns det en risk att 
fler (än vad denna studie bedömt) väljer att resa med stadsbanan 
från Järnbrott mot centrum. Det skulle innebära att beläggningen 
på stadsbanan ökar. Därmed kan det bli svårt att upprätthålla 
den eftersträvade kvalitetsnivån på stadsbanan, med en belägg-
ningsgrad motsvarande en spårvagns komfortkapacitet. Om 
efterfrågan på resor med stadsbanan, från resenärer utanför Dag 
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Hammarskjöldstaden, blir mycket stor kan det uppstå platsbrist på 
spårvagnen.

Denna risk finns inte enbart efter ett eventuellt färdigställande av 
stadsbanan till Radiomotet/Järnbrott, utan också redan i samband 
med den andra utbyggnadsetappen (när en expressbusslinje 
föreslås fortsatt trafikera till Marklandsplatsen). Efterfrågan på 
resande med den linjen kan vara större än en linje kan hantera, om 
de övriga metrobusslinjerna på trafiklederna inte blir tillräckligt 
attraktiva.

Om metrobusshållplatsen förläggs 
vid Kobbegårdsbron
I Målbild Koll2035 är planeringen inriktad på att anlägga en bytes-
punkt mellan stadsbanan och express-/metrobussen i Järnbrott, 
nära Söderleden. I nuläget bedömer därför Västra Götalandsregio-
nen att en bytespunkt vid Kobbegårdsbron i Järnbrott är den bästa 
ur ett metrobussperspektiv. Detta med anledning av fördelarna 
utifrån restid och möjligheten till rationell trafikering. 

En bytespunkt i anslutning till Kobbegårdsbron har studerats 
närmare i åtgärdsvalsstudien, som en möjlig lokalisering även för 
stadsbanans ändhållplats. Resultaten har dock visat att Järnbrott 
är en plats där det är svårt att kombinera angöring enligt metro-
busskonceptet, med en attraktiv bytespunkt för resenären. Från 
ett resenärs- och stadsutvecklingsperspektiv skulle en station 
vid Kobbegårdsbron riskera att vara otrygg, svår att försörja med 
bytesmöjligheter till övrig busstrafik, samtidigt som den har mindre 
potential att stödja stadsutvecklingen i området.

Hantering av risk
Ett alternativ som fortfarande innebär en rationell trafikering men 
som också är attraktivt ur resenärs- och stadsutvecklingsperspektiv, 
vore att förlägga bytespunkten för metrobussen vid Radiomotet. 
De flesta express-/metrobusslinjerna bedöms trafikera både väg 
158 och Frölunda torg, vilket innebär att merparten behöver 
svänga i Järnbrottsmotet. En angöring vid Radiomotet enligt figu-
ren till höger skulle då innebära en mindre avvikelse från rutten, 
jämfört med om bytespunkten låg vid Kobbegårdsbron. 

Vidare är bedömningen att det vid Radiomotet finns goda möj-
ligheter till ett byte i en gemensam hållplats för både stadsbana 
och metrobuss. Det bör också finnas goda möjligheter för byte till 
områdestrafik med buss vid den här platsen. Denna områdestrafik 
avser både den öst-västliga gröna kopplingen som visas i kartan, 
men också busstrafik från Sisjön via Kobbegårdsbron och busstrafik 
mot norr genom östra Högsbo (som kompletterar stadsbanan). 
Den här samlade bytesfunktionen har inte bedömts vara möjlig att 
etablera vid Kobbegårdsbron. 

För den eventuella genomgående metrobusslinje, som skulle fung-
era som en ringlinje och inte trafikera väg 158, är det också möjligt 
att etablera en hållplats vid den samlade hållplatsen vid Radiomo-

tet. Men för just denna eventuella linje är det ett alternativ med 
begränsad nytta, i jämförelse med de andra kollektivtrafiklinjerna. 
Det kan därför vara mer lämpligt för den genomgående linjen att 
endast stanna på Frölunda Torg och att resenärer med målpunkt 
längs Dag Hammarskjöldsstråket istället byter till Frölundabanan 
där.

Om man beslutar att genomföra 
Södra centrumlänken
Om Södra centrumlänken skulle komma till ett genomförande med 
en tunnelmynning vid Marklandsplatsen, innebär det en risk för 
hela boulevardens idé och funktion. Den nu rådande planerings-
inriktningen för Södra Centrumlänken är att den blir en länk för 
vägtrafik. Den skulle då få ett omfattande trafikflöde, vilket innebär 
att trafik kommer att söka sig Marklandsplatsen via boulevarden. 

Södra centrumlänken är ett projekt som hämtar sin nytta från 
förkortade restider för vägtrafiken och den skulle behöva en stark 
vägkoppling till Högsboleden för maximal nytta. Ett genomförande 
av detta projekt vore inte i samklang med stadens planeringsin-
rikning för en omställning mot hållbara resor. Det har spekulerats 
i om länken kunde fungera som en kollektivtrafiklänk istället. De 
trafikala relationer som det kunde innebära har dock inte utforskats 
i denna studie. 

Länkens anslutning till boulevarden skulle innebära en mycket 
kraftig lokal stadsmiljöpåverkan runt Marklandsplatsen. För att 
kunna passera boulevardens spårväg och sedan fortsätta direkt till 
Högsboleden skulle det krävas nya planskildheter, då turtätheten 
för boulevardens spårväg på denna plats inte kan hantera stora 
korsande trafikflöden.

Om man beslutar att inte 
genomföra Lindholmsförbindelsen
Lindholmsförbindelsen är en kollektivtrafikförbindelse som knyter 
samman Göteborg över älven. Utan den finns en risk att stadsut-
vecklingsmöjligheterna i Dag Hammarskjöldsstaden försämras, till 
exempel ur ett arbetsmarknadsperspektiv.

I denna studie har det bedömts vara möjligt att tillföra området för 
den nya översiktsplanen med dess fördjupning för Högsbo-Frölun-
da en ny spårvägslinje. Men om den planerade Lindholmsförbin-
delsen inte genomförs, kan risken öka för att denna nya spårvägs-
linje inte blir möjlig att lägga till i spårvägssystemet. 

Som tidigare nämnts kan det också finnas en möjlighet att tillföra 
området ytterligare spårvägslinje genom att prioritera denna del av 
staden före andra delar av staden ur ett spårvägsperspektiv. Utan 
Lindholmsförbindelsen är dock den möjligheten relativt osannolik.

Trafikeringsförslag bytespunkt Radiomotet.

- Blå: metrobuss. 
- Grön: områdestrafik med buss. 
- Röd: stadsbana. 
- Streckad röd: läge för möjlig kompletterande 
bytespunkt.

Bildkälla: Stadsbyggnadskontoret, Göteborgs 
Stad

Järnbrott

Pilegården
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Ökade vägtrafikflöden

2 trafik som inte har sin målpunkt i nära anslutning till leden.

En förändring av Dag Hammarskjöldsledens funktion idag som 
trafikled, innebär sannolikt att genomfartstrafiken2 på leden idag 
framförallt väljer Västerleden för att nå sina målpunkter istället. Om 
den samlade trafikbelastningen på Västerleden blir för hög innebär 
det att stadens övergripande flöden, samt regional och nationell 
trafik riskerar försämrad framkomlighet och ökade restider. 

Trafikprognoserna inom denna och andra studier visar att trafikflö-
det på Västerleden varierar mellan 50 000-80 000 fordon per dygn, 
med en boulevard. Variationen beror på vilken prognos som an-
vänts i analysmodellen, samt vilka åtgärder som ingått i analysen. 

För att få en gemensam bild av hur prognosticerade trafikflöden 
påverkas av åtgärder som styr mot trafikstrategins mål, har staden 
och Trafikverket gemensamt tagit fram ett trafikanalysscenario: 
Hållbarhetsscenariot. I detta scenario har flera åtgärder lagts till i 
Trafikverkets basprognos. Hållbarhetsscenariot innehåller en rad 
mycket kraftfulla styrmedel för att få effekter i trafiksystemet i 
enlighet med trafikstrategins målsättning. Det omfattar också ett 
generellt antagande om restidsvinster i kollektivtrafiken, vilket i 
sig bygger på mycket omfattande åtgärder. Hållbarhetsscenariot 
bygger också på ett avsevärt lägre bilinnehav än idag. Det uppnås 
genom en mycket bred palett av åtgärder, som leder till att be-
hovet av att äga en bil reduceras. I detta har staden en viktig roll 
både gällande stadsutveckling och mobilitetsåtgärder. Genom att 
planera för en stad som förtätas och växer inifrån och ut, främjas ett 
mindre behov av att äga en egen bil. I planering för nya områden 
är tillgången på parkering ett viktigt verktyg för att minska bilinne-
havet.

I Hållbarhetsscenariot är flödet på Västerleden cirka 45 000 fordon 
per dygn, utan en boulevard. Med en boulevard ökar flödet på 
Västerleden till drygt 50 000 fordon per dygn.

I ett tidigt skede av denna studie, när Hållbarhetsscenariot inte 
fanns på plats ännu, analyserades effekten av att sänka högsta 
tillåtna hastighet på Västerleden till 60 km/h. Det gav stor effekt 
på flödet på Västerleden, men fick också som effekt att mer trafik 
”flyttade tillbaka” till Dag Hammarskjölds boulevard och andra 
parallella stråk till Västerleden (till exempel Grimmeredsvägen). 

Åtgärden med sänkt hastighet är dock en fullt tänkbar åtgärd som 
kan ge en ökning av kapaciteten under högtrafik. Göteborgs Stad 
har för avsikt att föreslå att åtgärden studeras vidare i kommande 
fördjupade trafikanalysarbete inom Trafikverkets åtgärdsvalsstudie 
för Västerleden. Den behöver då studeras i ett helhetsperspektiv 
så att vinster i framkomlighet på Västerleden bedöms i relation till 
potentiellt negativa framkomlighets- eller miljöeffekter på andra 
vägavsnitt, till exempel på E6 genom Mölndal och Göteborgs 
centrum.

Åtgärden med sänkt hastighet visar också på att analyserna är 
känsliga för mindre förändringar i förutsättningarna när denna typ 

av parallella stråk, Västerleden och Dag Hammarskjölds boulevard, 
studeras. Analyserna som har genomförts har också begränsade 
förutsättningar att simulera effekter av trängsel och den dynamik 
som finns i trafiksystemet. 

Hantering av risk
Den övervägande delen av variationen i trafikflöden och belastning 
på Västerleden beror av åtgärder och utveckling i staden och regi-
onen som helhet. Trafikverkets basprognos visar en trafiksituation 
där ett antal beslutade och finansierade åtgärder och styrmedel 
har använts, men inte några andra åtgärder som påverkar trafiken i 
riktning mot trafikstrategins mål - det vill säga en utgångspunkt för 
åtgärder. Trafikverkets basprognos kan beskrivas som en effektre-
dovisning av en trafiksituation som är långt ifrån Göteborgs stads 
målbild. Detta då basprognosen illustrerar effekterna av en frånva-
ro av både åtgärder och en bebyggelseplanering som är i linje med 
trafikstrategin.

För att hantera risken med ökade trafikflöden på Västerleden be-
hövs en bred satsning på åtgärder i Hållbarhetsscenariots riktning. 
Dessa åtgärder verkar för ett ökat resande i kollektivtrafiken och 
med cykel. Tillsammans med åtgärder som mer precist riktas mot 
att hantera trängseleffekter på Västerleden blir boulevarden ge-
nomförbar. Hållbarhetsscenariot är ett resultat av mycket kraftfulla 
åtgärder som verkar mycket brett i transportsystemet. Men de 
förutsätter också mycket omfattande investeringar och politiska 
beslut, till exempel gällande en fördubbling av trängselskatten. Ex-
empel på åtgärder är utredning för sänkt hastighet på Västerleden, 
införandet av metrobuss på Västerleden och utredning för järnväg 
mellan Haga station och Kungsbacka via väg 158.

Effekterna med ökade trafikflöden pågenom Mölndal (bland annat 
på Söderleden, Toltorpsgatan och Jolengatan) behöver adresseras i 
det fortsatta analysarbetet och åtgärdsplaneringen, där en mel-
lankommunal samverkan tillsammans med Trafikverket och VGR 
behövs om de här frågorna.
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4.3. Slutsatser och 
fortsatt arbete

Fotograf: Rebecca Havedal
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I detta kapitel redovisas denna åtgärdsvalsstudies 
slutsatser. Slutsatser presenteras både gällande 
utgångspunkter och kollektivtrafiksystemets 
kapacitet, samt funktioner och kvaliteter som 
boulevarden behöver uppfylla för att fungera 
ur både ett trafikalt och stadsmiljöperspektiv. 
Avslutningsvis presenteras slutsatserna 
gällande genomförandefrågor och huruvida 
boulevardförslaget bidrar till en hållbar mobilitet i 
goda stadsmiljöer.

En boulevard med stadsbana är möjlig att genomföra enligt det 
förslag som presenteras i i denna rapport med bilagor. Boulevarden 
utgör ryggraden i stadsutvecklingen och möjliggör omvandlingen 
av dagens verksamhetsområde till blandstad. Den är en helt inte-
grerad del av förslaget till stadsutveckling enligt den nya översikts-
planen med dess fördjupning för Högsbo-Frölunda. 

Ett genomförande kommer till klart övervägande del innebära 
positiva konsekvenser inom stadsutvecklingsområdet som den är 
en del av, men den innebär samtidigt utmaningar för det övergri-
pande trafiksystemet som den är en del av. 

Det kommer att finnas många utmaningar också i den lokala 
skalan, inte minst etableringen av trafiktekniska lösningar som 
hanterar behovet av fotgängare och cyklisters tillgänglighet i 
samverkan med behovet av kapacitetsstark kollektivtrafik. Bou-
levarden kommer också att behöva kunna hantera relativt stora 
flöden av biltrafik samt utryckningstrafik. Det kan dock konstateras 
att förslaget tydligt verkar för både en hållbar mobilitet och goda 
stadsmiljöer.

Denna studie har också kommit till slutsatsen att åtgärder enligt 
Målbild Koll 2035 inte ensamt är tillräckliga för att täcka resande-
behovet i kollektivtrafiksystemet på lång sikt. Det krävs sannolikt 
också en järnväg med stationer inom området för att möjliggöra 
den fulla utbyggnaden inom området för den nya översiktsplanen 
med dess fördjupning för Högsbo-Frölunda. Järnväg krävs också 
som åtgärd för att ta om hand resandet utanför fördjupningens 
område och medverka till en nödvändig förändring av resmönster i 
Göteborgs ytterområden och i grannkommuner.

Slutsatser om de viktigaste 
utgångspunkterna

• Leden är idag en viktig länk i stadens övergripande vägnät. 

• Leden är ett av de kapacitetsstarka och mest gena transport-
stråken för regional och kommunal bil- och busstrafik, samt 
pendlingscykeltrafik från sydvästra Göteborg till stadskärnan, 
det vill säga för genomfartstrafik. 

• En omvandling av en storskalig trafikled av den här typen 
kommer att få stora effekter på både resmönstren inom 
området och trafiksystemet utanför området, särskilt om-
kringliggande trafikleder.

• För många av brokonstruktionerna längs Dag Hammarskjölds-
leden finns det ett stort underhålls- och reinvesteringsbehov, 
inom en inte alltför lång tid. En annan utformning av leden 
skulle kunna innebära att mycket av ledens underhållsbehov 
kan byggas bort.

• En utbyggnad av järnvägssystemet har en stor inneboende 
potential för hela Göteborgs Stad och Göteborgsregionens 
utveckling - särskilt med en eventuell vidareutveckling där 
även Hamnbanan och Bohusbanan ansluts till Västlänken. 
Staden behöver begrunda hur man ska välja att förvalta en 
sådan möjlighet och fatta aktiva beslut. 

• En järnvägsdragning i Dag Hammarskjöldsledens sträckning 
skulle få stor inverkan på boulevardomvandlingen, som då 
behöver samsas med ett spårreservat för järnväg på delar av 
sträckan.

• Stadsutvecklingspotentialen kring en/flera järnvägsstationer 
varierar mycket beroende på var de skulle lokaliseras i det här 
området. 

• Den nuvarande och nära förestående stadsutvecklingen inom 
hela den nya översiktsplanen och dess fördjupning för Hög-
sbo-Frölunda kan få helt avgörande effekter för om järnvägs-
station blir aktuell att lokalisera i området. 

• Omvandlingen av Dag Hammarskjöldsleden behöver bidra till 
att dagens barriärverkan minskar och att målpunkterna längs 
med sträckan tillgängliggörs för fler av stadens invånare.

• Dag Hammarskjöldstaden behöver grundas på en kapacitets-
stark och attraktiv kollektivtrafikstruktur, i annat fall kommer 
det ökade resbehovet framöver till stor del att ske med bil, 
vilket leder till negativa effekter på miljö, hälsa och stadsmiljö.

• Stadsbanan och metrobussen behöver tillsammans bli de 
bärande färdmedlen i Dag Hammarskjöldstadens kollektivtra-
fikstruktur.

• Stadens kollektivtrafiksystem har inneboende begränsningar 
som påverkar möjligheterna till stadsutveckling.

Slutsatser om kollektivtrafikens 
kapacitet
Följande slutsatser har kunnat dras gällande kollektivtrafiksyste-
mets kapacitet:

• Stadens kollektivtrafiksystem börjar bli hårt ansträngt. Plane-
ringen för det framtida Göteborg, med en 50 procentig tillväxt 
av antalet invånare, gör att kollektivtrafiksystemets kapacitet i 
markplan blir otillräcklig. 
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• I Göteborgs Stads fortsatta arbete med att verkställa Målbild 
Koll2035 har tidiga analyser visat att det är svårt att fullt ut 
möjliggöra den föreslagna utvecklingen av spårtrafiken som 
beskrivs i målbilden. Detta då kapacitetstaket överskrids i de 
centrala delarna av spårvägsnätet.

• Spårvägssystemets kapacitet medför begränsningar för hur 
omfattande stadsutvecklingen inom området för den nya 
översiktsplanen med dess fördjupning för Högsbo-Frölunda 
kan bli. 

• Spårtrafiken på Frölundabanan och en stadsbana i Dag 
Hammarskjöldsleden behöver balanseras gentemot varandra, 
för att inte överskrida maxkapaciteten.

• Med pågående förtätning i Frölunda, Kaverös och Flatås, 
intecknas alltmer av den tillgängliga kollektivtrafikkapacite-
ten på Frölundabanan. Detta påverkar planeringen för Dag 
Hammarskjöldstadens framväxt i mycket hög utsträckning.

• Spårlänken i Marconigatan behöver få gå i reserverat utrym-
me i gatan och inte i blandtrafik, vilket pågående förtätnings-
planer behöver förhålla sig till.

• Staden har ett antal kritiska vägval att göra gällande huruvida 
man ska bejaka pågående planering eller Målbild Koll2035. 
Valen kommer att vara avgörande för om den fulla potentia-
len för den nya översiktsplanens fördjupning för Högsbo-Frö-
lunda kommer att kunna realiseras.

• Införandet av både metrobusskonceptet och en stadsbana 
i boulevarden är nödvändigt av kapacitetsskäl, för att möta 
framtida efterfrågan från exploatering i området för den nya 
översiktsplanen med dess fördjupning för Högsbo-Frölunda. 
En kollektivtrafikförsörjning med enbart buss vore inte tillräck-
lig för planens maximala stadsutveckling (knappt 100 000 
invånare).

• Det finns sannolikt inte utrymme i stadens spårvägssystem för 
den ytterligare linje som en förlängning av stadsbanan till Nya 
Hovås (i enlighet med Målbild Koll 2035) skulle kräva.

1 dessa blir delar i arbetet med den översiktliga strukturen för boulevarden och 
dess närområde och är i linje med den tematiska inriktningen för gestaltad 
livsmiljö i kommande översiktsplan

Slutsatser 
- vilka funktioner och kvaliteter 
behöver en boulevard i Dag 
Hammarskjöldsleden fylla?
För att åstadkomma en boulevard i Dag Hammarskjöldsledens 
sträckning, där både trafiklösningar och stadsutveckling hanteras, 
behöver man utforma ett stadsrum som uppnår följande funktio-
ner och kvaliteter1 (med preciseringar i kursiv text):

• ett stadsrum med omgivande stadsbebyggelse, på de sträckor 
där det anses lämpligt

• ett stadsrum vars omgivande bebyggelse har aktiva botten-
våningar och entréer mot gatan i så hög utsträckning som 
möjligt där det anses lämpligt

• ett stadsrum med varierande karaktär, men vars gestaltning 
ändå förmedlar en viss kontinuitet längs hela sträckan, bland 
annat i förekomsten av offentliga friytor

• ett stadsrum med tydliga platsbildningar av olika storlek

• ett stadsrum med generösa vistelseytor

• ett stadsrum med grönska, vilket innebär att träd planteras 
längs med hela boulevarden

• ett stadsrum med en luft- och ljudmiljö som möjliggör 
vistelse, vilket innebär att hastigheten för vägtrafik är begränsad 
till mellan 40 och 60 km/h

• ett stadsrum med goda sol- och dagsljusförhållanden 

• ett stadsrum som kan härbärgera dagvatten- och skyfallsytor, 
vilket kan innebära en öppen skyfalls- och dagvattenlösning i 
boulevardrummet på framförallt den södra sträckan 
 

• ett stadsrum som möjliggör kapacitetsstark och attraktiv 
kollektivtrafik i eget utrymme i markplan, vilket innebär:

• att en ny stadsbana anläggs (i eget utrymme) centralt placerad 
i markplan i boulevarden från Marklandsgatan till Järnbrott 
samt i Marconigatan från Marconiplatsen till Musikvägen. 

• att hållplatserna lokaliseras vid Marklandsgatan, Tunnlands-
gatan, Marconigatan och Järnbrott. Eventuellt tillkommer 
ytterligare en hållplats mellan Marconigatan och Järnbrott. 

• att stadsbanans hastighetsanspråk anpassas till korsningsbeho-
ven, vilka preciseras i åtgärdsvalsstudien och i översiktsplanen 
för Göteborg.

• att den nya stadsbanan kopplas till Frölundabanan i anslut-
ning till befintligt hållplatsläge vid Marklandsgatan. 

• att planskildheterna mellan vägtrafik och spårväg behålls på 
sträckan Linnéplatsen-Marklandsgatan. 

• att hållplats för Botaniska flyttas till nytt läge i höjd med entrén 
till Botaniska trädgården. En ny passage i markplan anläggs 
mellan Slottsskogen och Botaniska Trädgården vid denna 
hållplats.

• att stadsbanans ändhållplats i Järnbrott i läge och utformning 
ska bidra till goda stadsmiljöer och effektiva byten till både lokal 
busstrafik och Express-/Metrobuss.

• att stadsbanans avslutning i Järnbrott inte ska omöjliggöra en 
fortsättning söderut längs väg 158.

• ett stadsrum med pendlingscykelbana, vilket innebär att en 
pendlingscykelbana förläggs på den västra sidan av boulevarden 
och prioriteras högt i korsning med andra gator. Möjligheten till 
prioritering vid signalreglerade korsningar studeras särskilt.
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• ett stadsrum med god trafiksäkerhet, vilket innebär att hastig-
heten för vägtrafik är begränsad till mellan 40 och 60 km/h.

• ett stadsrum med fler och tydligt strukturerade korsnings-
möjligheter för fotgängare och cyklister, vilket innebär att 
korsningar för vägtrafik och passager för fotgängare och cyklister 
lokaliseras med utgångspunkt i översiktsplan för Göteborg och 
strukturskiss i slutrapporten (sida 74)

• ett stadsrum vars anslutande gator har en god uppkoppling 
mot omgivningen 

• ett stadsrum som kan hantera trafikflöden mellan 20-30 000 
fordon/dygn, där utpekade citybussanspråk och områdestra-
fik med buss också ryms, vilket innebär två körfält för vägtrafik 
per körriktning och gatukorsningar i plan (undantag Annedalsmo-
tet) där hastigheten för vägtrafik är begränsad till mellan 40 och 60 
km/h

• ett stadsrum som är utryckningsväg

Det boulevardförslag som presenteras i denna åtgärdsvalsstudie 
är ett möjligt sätt att utforma en boulevard, som uppfyller samtliga 
ovanstående funktioner och kvaliteter.

Slutsatser 
- i vilken utsträckning bidrar 
boulevardomvandlingen till hållbar 
mobilitet och goda stadsmiljöer? 

Hållbar mobilitet på kommunal nivå
• På ett övergripande plan är en boulevardomvandling en viktig 

del av en stadsövergripande omställning till ett mer hållbart 
transportsystem då:

• ytan används mer effektivt

• avsevärt fler människor än idag kan resa med lägre 
miljöpåverkan i boulevarden

• många människor får möjlighet till ett boende med nära 
tillgång till regionens kärna

Åtgärdsvalsstudiens presenterade boulevardförslag innebär:

• att de längre cykelresorna i stråket kommer att ges högre ka-
pacitet genom breda ytor och en tryggare och mer befolkad 
omgivning. Samtidigt kommer en integrering av cykelbanan i 
en stadsomvandling att innebära några minuters längre restid 
för de som cyklar snabbt genom hela boulevarden.

• att stadsbanan ersätter dagens resor med expressbuss i leden 
sträckning. Det är en nödvändig men inte oproblematisk 
förändring. De resenärer som bor söder om Järnbrottsmotet 
och har sin målpunkt i närheten av den framtida boulevarden 
kommer därför att behöva göra ett byte till stadsbanan i Järn-
brott. Dessa resenärer, som är en klar minoritet av det samlade 
resandet från söder, kommer sannolikt att få en längre restid. 

Övriga resenärer, som är den övervägande majoriteten, kan 
få en kortare restid med ett metrobusskoncept på lederna 
jämfört med idag. Framförallt får de ett utökat bussutbud och 
en högre reskomfort med ett metrobusskoncept.

• en annan lösning för stadsbanans ändhållplats och bytesmöj-
ligheten mellan metrobuss och stadsbana, jämfört med den 
som är eftersträvansvärd utifrån metrobussens målsättning. 

• att stadsbanans utformning och högsta tillåtna hastighet 
anpassas till att kunna skapa förutsättningar för stadsutveck-
ling på de olika delsträckorna och det omvända. Samman-
taget möter huvudförslaget kraven på restid enligt Målbild 
Koll2035.

• att det kommer att vara fullt möjligt att köra bil på boulevar-
den, men med lägre hastighet än idag. Kapaciteten kommer 
att vara tillräcklig för den efterfrågan på biltrafik som har 
prognostiserats. Med två körfält i varje riktning får bilister 
förutsättningar att lämna utrymme åt utryckningstrafiken att 
passera i en högre hastighet. 

För att en boulevardomvandling och stadsutveckling ska vara 
möjlig krävs även följande åtgärder utanför åtgärdsvalsstudiens 
mandat:

• investeringar enligt Målbild Koll 2035, med genomförandet av 
till exempel Allélänken och Lindholmsförbindelsen. 

• investeringar i spårvagnar som är 45 meter, samt fler turer i 
spårvägsnätet, vilket de nya linjerna längs den nya stadsba-
nan behöver.

• att staden kan växa inom det omgivande statliga trafikledsys-
temets begränsningar och förutsättningar. En överflyttning av 
genomfartstrafik (med centrala Göteborg som målpunkt) till 
framför allt Västerleden, behöver hanteras med åtgärder så att 
framkomligheten på trafiklederna fortsatt når målsättningar 
om framkomlighet och dess funktion för både nationella, 
regionala och stadenövergripande flöden. 

• att det sker en bred satsning på åtgärder i Hållbarhetsscena-
riots riktning, som verkar för ökat resande i kollektivtrafiken 
och med cykel, tillsammans med åtgärder som mer precist 
riktas mot att hantera dess effekter. Utan en sådan satsning 
blir boulevardomvandlingen svårare att genomföra på grund 
av de trängseleffekter som uppstår i det statliga trafikleds-
systemet, i synnerhet på Västerleden. I detta sammanhang 
är det värt att nämna att en järnväg längs väg 158-stråket 
skulle få stor betydelse för utvecklingen av resandet i stråket 
och den skulle få direkt påverkan på möjligheterna att bygga 
stad i detta område, då den konkret bidrar till en omställning i 
Hållbarhetsscenariots riktning.

• att express-/metrobussarna trafikerar Västerleden och att 
byte mellan dessa och stadsbanan sker i Radiomotet/Järn-
brottsmotet, i enlighet med Målbild Koll 2035. Om det inte 
blir verklighet finns det ett alternativ där bussarna fortsatt 
trafikerar delar av boulevarden.

Fotograf: Frida Winter
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Hållbar mobilitet på lokal nivå
• Stadsutvecklingen i och med boulevardomvandlingen ger 

ökad tillgänglighet till vardagens utbud och samtidigt bättre 
möjligheter att gå och cykla inom området, vilket har övervä-
gande fördelar för flertalet fotgängare och cyklister.

• En bärande tanke med boulevardförslaget är det ska leda till 
en hög trafiksäkerhet, där oskyddade trafikanter ska kunna 
förflytta sig med god trafiksäkerhet och inte utsättas för 
fordon i högre hastigheter. 

• Den fysiska trafiksäkringen kommer att behöva få extra 
resurser i östra Högsbo vid en omvandling, då området under 
lång tid kommer att behöva fungera för både bostäder och 
verksamheter som genererar omfattande tung trafik.

• En del av de gångbroar som finns idag bör bevaras för att 
underlätta för de fotgängare som kommer att ha svårt att 
passera över boulevarden.

• Förslaget att anlägga kantstensparkering på delar av boule-
varden, främst på den mellersta delsträckan, kommer att ge 
tillgänglighet till lokaler och verksamheter längs boulevarden.

• Föreslagna korsningar kommer att kunna hantera de tra-
fikflöden som bedömts vara sannolika på boulevarden och 
anslutande gator, utan att omfattande köbildning uppstår. 
I något fall kan det krävas en cirkulationsplats istället för 
signalreglerad korsning.

• Hållplatserna längs stadsbanan har en sådan placering och ett 
inbördes avstånd som behövs för att kunna ge god tillgänglig-
het för invånarnas något längre resor. En lokal busstrafik som 
kompletterar spårtrafiken och ökar tillgängligheten till denna, 
kommer därför att behövas. Tillsammans bedöms dessa ge en 
god lokal tillgänglighet. 

Goda stadsmiljöer
• Boulevardomvandlingen är en strukturell åtgärd som möjlig-

gör den fullständiga stadsutvecklingspotentialen i den nya 
översiktsplanens fördjupning för Högsbo-Frölunda: ett stort 
antal bostäder blir möjliga på kommunalt ägd mark, i ett 
område med hög efterfrågan, med god tillgänglighet genom 
hållbara färdmedel. 

• Det presenterade boulevardförslaget skapar förutsättningar 
för variation och tydliga platsbildningar på ett väl avvägt sätt, 
vilket ger möjligheter för upplevelser/händelser längs boule-
varden. 

• Trafikanalyserna visar att bullernivåerna från vägtrafiken 
kommer att vara på en nivå som medger vistelse och samtal, 
även om det är i en trafikerad storstadsmiljö. 

• Luftanalyser visar att emissionerna bör ligga under gällande 
riktvärden. 

• Träd som bärande rumsbildande element i boulevarden 
skapar ett tak och bildar nödvändiga mindre rum i boulevard-
rummet.

• Boulevardförslaget är utformat för att boulevarden ska kunna 
fungera som skyfallsled på en övergripande nivå, efter en 
ombyggnad. 

Slutsatser 
- genomförandefrågor

• Studiens kostnadsbedömning för byggandet av redovisat 
boulevardförslag och en spårväg pekar på en investering i 
storleksordningen 2500 - 3500 miljoner kronor, vilket endast 
omfattar en mycket avgränsad yta för boulevarden och spår-
vägen. Det kommer att krävas avsevärda investeringar inom 
hela Dag Hammarskjöldstadens geografiska avgränsning för 
att åstadkomma tillhörande stadsutveckling. Kostnadsbe-
dömningen är gjord i ett tidigt skede, med stora osäkerheter 
och kräver därför fortsatt analys.

• Det kommer att finnas intäkter från försäljning av kommunal 
mark som frigörs vid en boulevardomvandling. Utöver detta 
kan det finnas ytterligare intäktsmöjligheter, men de är 
betydligt mer osäkra:

• Staden kan erhålla exploateringsbidrag för byggandet av 
övergripande anläggningar

• Eventuell medfinansiering från Västra Götalandsregionen 
för anläggande av spårväg

• Eventuella stadsmiljöavtal 

• ”Nollalternativet” – att behålla dagens trafikled – innebär ock-
så investeringar, framför allt underhåll av befintliga brokon-
struktioner. Att nyinvestera i konstruktioner som motsvarar 
dessa innebär en kostnad på cirka 900 miljoner kronor.

• Den första utbyggnadsetappen omfattar att bejaka pågående 
planering i Frölunda och Tynnered, tillsammans med flytta 
Botaniska trädgårdens hållplats och etablera en passage över 
dagens led i anslutning till hållplatsen. 

• Den andra utbyggnadsetappen omfattar att genomföra 
boulevardomvandlingen mellan Marklandsplatsen och Mar-
conimotet, i takt med stadsutvecklingen kring den. Etappen 
bör avslutas med att genomföra boulevardomvandlingen på 
den norra delsträckan, innan den tredje och sista etappen 
genomförs. 

• Den sista utbyggnadsetappen är avhängig om stadsutveck-
lingen är möjlig att försörja med en kollektivtrafikering med 
spårväg och/eller järnväg. Detta är i sin tur beroende av hur 
omfattande förtätningen i Frölunda och Tynnered i tidigare 
etapper har blivit.
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Fortsatt arbete
När denna studie avslutas under 2022 kommer det att behövas ett 
inriktningsbeslut för ett fortsatt arbete. Om staden vill gå vidare 
med en stadsutveckling enligt den nya översiktsplanen med dess 
fördjupning för Högsbo-Frölunda och med en boulevard enligt 
denna studie, krävs det ett förvaltningsövergripande arbete i en 
fortsatt utbyggnadsplanering. I en sådan fortsättning kommer det 
krävas många kompletterande studier. 

Efter remissen har det blivit ännu tydligare hur viktig en fortsatt 
samverkan är kring de övergripande stadutvecklings- och trafik-
systemfrågorna. Stadsutvecklingen med boulevard och stadsbana 
är i sig en utmaning, men ställer också krav på åtgärder utanför 
området som andra parter i samhällsbyggandet har rådighet över. 
En väg framåt i det kan vara att fortsätta med den samverkan som 
genomförts i arenan för dialog, som var en del i den statliga utred-
ningen Samordning för bostadsbyggande (Fi N 2017:08) och som 
avslutades med en avsiktsförklaring för den framtida utvecklingen 
av området Högsbo-Frölunda. Där finns det tydliga framåtsyftande 
åtgärder och ett upparbetat kontaktnät samt en årlig uppföljning 
av avsiktsförklaringens åtgärder, som skulle kunna omfatta även en 
fortsatt bred dialog om områdets utveckling. Till exempel finns det 
en åtgärd som avser gemensamt arbete med trafikanalyser kopplat 
det övergripande vägnätet. 

En viktig del är den mellankommunala dialogen, vilket Länssty-
relsen betonar i sitt remissvar. Göteborgs Stad och Västra Göta-
landsregionen har i avsiktsförklaringen åtagit sig att sträva efter att 
fördjupa det mellankommunala planeringsarbete som syftar till att 
stötta en hållbar samhällsplanering, bland annat inom den geogra-
fiska avgränsningen för Göteborgsregionens kommunalförbund.
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DAG HAMMARSKJÖLDS
BOULEVARD
Dag Hammarskjöldsleden föreslås omvandlas till en boulevard 
med korsningar i markplan, många passagemöjligheter för 
gående och cyklister samt med en stadsbana i stråket.

Boulevarden föreslås få två körfält i vardera riktningen för 
vägtrafiken och en stadsmässig gatuutformning jämfört med 
dagens trafikled. Stadsmässighet innebär i detta avseende ett 
tydligt skifte från dagens storskaliga trafiklandskap och 
etableringen av ett stadsrum med bland annat planteringar, fler 
korsningspunkter (i markplan), sänkt hastighet och större 
närhet till den intilliggande stadsbebyggelsen. I detta stadsrum 
ska fotgängare och cyklister vilja och kunna vistas och röra sig 
på ett trafiksäkert sätt. Detta tydliga skifte från dagens
trafikledsutformning krävs för att man ska kunna uppnå de 
eftersträvade funktionerna med boulevardiseringen.

Med en omdaning av leden till boulevard skapas förutsättningar
för omfattande stadsutveckling. Det finns en stor omvandlings-
potential längs den framtida boulevarden, dock inte i samma 
utsträckning på hela sträckan. Den största potentialen finns 
mellan Marklandsgatan och Radiotorget, särskilt i hållplatsnära 
lägen. Illustrationen av stadsutveckling kring boulevarden är en 
visualiseringsidé, för att ge en stadsmässig kontext kring 
redovisningen av boulevardförslaget i trafikkontorets 
åtgärdsvalsstudie, baserad på markanvändningen och 
grundläggande principer i översiktsplanen och dess fördjupning 
för Högsbo-Frölunda. För den fullständiga och formellt gällande 
redovisningen av markanvändning hänvisas till denna plan.

Teckenförklaring

Boulevard/väg/gata

Cykelbana

Gångbana

Befintlig spårväg

Ny spårväg

Hållplats (plattform)

Grönytor

Möjlig trädplantering längs boulevarden

Grön spårbana

Planområde, pågående planering (överklagad DP)

Stadsutveckling längs boulevarden med hög täthet och 
mycket god tillgänglighet till kollektivtrafik

Stadsutveckling längs boulevarden med mellanhög 
täthet och god tillgänglighet till kollektivtrafik

Stadsutveckling i omgivningen med mellanhög täthet 
och god tillgänglighet till kollektivtrafik

Stadsutveckling i omgivningen med lägre täthet och 
tillgänglighet till kollektivtrafik

Stadsutveckling längs boulevarden med god
tillgänglighet till kollektivtrafik

Illustrationen av boulevard och spårväg är en redovisning av hur 
de övergripande kan förläggas, men detta kan behöva justeras till 
exempel i sidled eller i korsningsutformning.
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Illustration av åtgärdsförslag inom åtgärdsvalsstudie Dag Hammarskjölds boulevard
Framtagen av Ramboll på uppdrag av Trafikkontoret, Göteborgs stad

Marconilänken
Vid Marconimotet föreslås spårtrafiken delas upp på två banor: 
en i sydlig riktning och en i västlig riktning, i Marconigatans 
sträckning. Banan i västlig riktning skulle innebära att en av 
spårvägslinjerna på Frölundabanan kan vika av vid Musikvägens 
hållplats och istället följa Dag Hammarskjölds boulevard, mellan 
Marconimotet och Marklandsgatan. En uppdelad spårtrafikering 
på detta sätt möjliggör etableringen av en boulevard med spår-
trafik, utan att öka belastningen på det övergripande 
spårvägsnätet. Det kräver inte heller inköp av fler spårvagnar och 
har sannolikt också ingen/positiv påverkan på restiden från 
Frölunda/Tynnered mot centrum.

N

S

ÖV

Korsningsschema
Till vänster visas avstånd mellan korsnings-
möjligheter för gående i etapp 1 och 2.

Skyfallshantering
Dag Hammarskjöldstråket har utöver sin trafikfunktion också en 
viktig funktion som skyfallsled inom två avrinningsområden. 
Gränsen mellan dessa två områden går vid Slottsskogsvallen. 
För den norra delen rinner vatten längs boulevardens östra sida 
och kan behöva magasineras innan det leds vidare till Fågel-
dammen på boulevardens västra sida.

Söder om Slottsskogsvallen och vidare förbi Flatåsmotet be-
höver stråket hantera mer begränsade vattenvolymer med 
lösningar som kan integreras i grönytor eller mjuktrafikytor.

Mellan Synhållsgatan och Radiotorget ökar vattenvolymerna, 
och den kulverterade Skillnadsbäcken föreslås öppnas för att 
skapa en kanal som integreras i gaturummet på östra sidan.

Mellan Radiotorget och Radiomotet har tillstömningen både 
längs stråket och från omgivningen ökat till en nivå som kan 
kräva större dedikerade skyfallsytor.  I tillägg föreslås en kom-
pletterande skyfallsled ett kvarter väster om boulevarden.

Söder om Radiomotet leds det skyfallsvatten som inte magasin-
eras längs sträckan vidare mot Stora ån. Kapacitetsbegränsningar 
hos recipienten och i kulverten som korsar Söderleden innebär att 
ytterligare ytor för magasinering kan behövas vid Radiomotet 
eller nordost om Järnbrottsmotet.

Linnéplatsens 
utformning 
studeras i sin 
helhet i ett 
pågående 
planprogram.

Spårvägen leds bort från 
biltrafiken mot en hållplats 
utformad för e�ektiva byten.  
Ett alternativ är att etablera 
hållplatsen inom eller i direkt 
anslutning till befintlig buss-
hållplats.  Ett ytterligare 
hållplatsläge kan vara aktuellt 
närmare leden för byten till 
Metrobuss. Utformningen bör 
ta höjd för möjlig framtida 
järnväg i området eller för en 
fortsättning söderut.

siktlinje m
ot A

nnedalskyrkan

siktlinje m
ot A

nnedalskyrkan

Ny cirkulationsplats kan behövas för att underlätta
angöring av ytor mellan spårväg och boulevard.
Utan exploatering kan dagens utformning ligga kvar.

Utrymmet vid Botaniska trädgårdens
föreslagna hållplats kan vara möjligt
att bredda genom att baxa spåren
en kort bit mot väster.

Parallella cykelstråk med en e�ektiv
koppling mot centrum kan avlasta
cykeltrafiken i boulevarden och mata
till anslutningspunkter längre norrut.
Utrymme bör säkerställas i sektion.

Beroende på höjdsättning kan cykeltrafik ansluta
till boulevarden antingen i höjd med Tunnlands-
gatan eller ett kvarter längre norrut.

Princip för busstrafiken vid Marklandsgatan ändras
från ändhållplats med vändslinga till genomgående
trafik med hållplats längs Högsboleden. Eventuell
ersättningstrafik har fortfarande möjlighet att ansluta
till Dag Hammarskjöldstråket via ny cirkulationsplats,
men under normal trafikering matar buss till spårvagn.

Parallell uppsamlingsgata
kopplas mot Antenngatan
norr om Radiotorget.

För att inrymma befintliga ledningar söder 
om denna korsning kan det bli aktuellt att
förskjuta spårbanan cirka 2 meter västerut
och omdisponera grönytorna i boulevarden.
Denna lösning redovisas i principsektioner.

Befintlig
parkering

Möjlig ny
bebyggelse

Ett ytterligare hållplatsläge kan bli aktuellt
närmare Kobbegårdsbron för byte till/från
metrobuss. Alternativt leds metrobussen
norrut via en bussgata till slingan och sedan
tillbaka på leden via Järnbrottsmotet.

Möjligt hållplatsläge i anslutning
till befintlig busslinga.

Utrymme lämnas för
möjligt kompletterande
spår mot dubbelt håll-
platsläge vid Linnéplatsen
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